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Executive summary 

The purpose of this thesis is to clarify the issue of expectancy gap and the factors that 

effects on companies’ choice of statements type in the context of financial reporting. The 

past several years, there has been an increased focus on relieving the administrative 

burdens for companies, and thereby make the Danish market more competitive.  Since 

2006, three new types of statements have been introduced in the context of the relief of the 

administrative burdens. This includes respectively extended review, review, and arranging 

of financial information. Along with the relief of the obligatory audit, there has been an 

increasingly focus on auditors work since the financial crisis. Today we experience a 

distinctive expectancy gap more than ever. 

To evaluate whether the relief of the obligatory audit has achieved the intended impact, we 

have analyzed the existing differences between the four different types of statements. We 

can state that there are major differences in work actions between auditing and the other 

statements. The work actions of extended review and review are very similar to each other 

and are only separated by four supplementary work actions in the extended review. 

The government expected the extended review to be a success as well as a substitute to 

audit, but these expectations and the needs of the users of the annual report don’t concur. 

The review and extended review cannot provide the safety, which the users of the annual 

report need and want. 

Researches show that the users of the annual report don’t know the difference between 

auditing and the alternative statements. The users, which comprehend banks and suppliers, 

don’t give the review and extended review any value against an audit.  

Therefore, the objective of the statement of review and extended review hasn’t achieved 

the expected effect. By the analyses, we can state, that the companies, which don’t depend 

on credit from suppliers or banks, could benefit from declining the audit and use arranging 

of financial information instead. The companies, which are not subject to demand from 

external users of the annual report, might achieve a relief of the administrative burdens. 

We believe that the government could achieve a relief of the administrative burdens by 

removing the opportunity to choose a review and extended review, further giving all 

companies in accounting B-class the opportunity to declining the audit. This proposal gives 
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an increased focus on companies that don’t need a high level of safety. At the same time 

the proposal simplifies the rules in the context of financial reporting.  
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Kapitel 1- Indledning 

Vores formål med udarbejdelse af denne kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet er 

at belyse problemstillingen ved forventningskløft og rapportering i forbindelse med 

regnskabsaflæggelse.  

I Danmark har der de sidste mange år været en heftig debat om, hvorvidt den lovpligtige 

revision af de mindre virksomheder tilføjer årsrapporten værdi.  Yderligere hvorvidt det 

var muligt at lempe den administrative byrde hos virksomheder for at opnå et mere 

konkurrencedygtigt marked.  

I 2006 vedtog regeringen en lempelse af revisionspligten for små B-virksomheder. 

Vedtagelsen medførte, at virksomhederne kunne fravælge revisionen for netop at imødegå 

en administrativ byrde. I dag kan virksomheder fravælge revisionen, hvis de ikke 

overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen, på hinanden to følgende år: 1) en 

balancesum på 4 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal 

heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.1 Virksomheder, der fravælger 

revisionen, kan vælge at få aflagt årsrapport efter ’International Standards of Related 

Service 4410’, (herefter omtalt som ISRS 4410), opstilling af finansielle oplysninger eller 

’International Standards of Review Engagement 2400’, (herefter omtalt som ISRE 2400) 

review.  

I 2012 vedtog regeringen en yderligere lempelse for Små og Mellemstore virksomheder 

(herefter omtalt som SM-virksomheder): standard om udvidet gennemgang. 

Erklæringsstandarden er gældende for SM-virksomheder, der ikke overskrider to af 

følgende tre størrelsesgrænser på hinanden to følgende år: 1) en balancesum på 36 mio. kr., 

2) en nettoomsætning på 72 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 

50 i løbet af regnskabsåret.2 

Ovenstående vedtagelse i 2012 kan betragtes som en reel afskaffelse af revisionspligten for 

virksomheder i regnskabsklasse B i Danmark. 

I modsætning til ønsket om at lette de administrative byrder, er der yderligere bestræbelser 

på at styrke kvaliteten og troværdigheden af årsrapporten. Dette har resulteret i, at reglerne 
                                                           
1 Jf. ÅRL § 135, stk. 1 
2 http://www.pwc.dk/da/revision/udvidet-gennemgang.jhtml 
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for regnskabsaflæggelse bliver mere og mere komplekse. Revision skal i dag udføres med 

udgangspunkt i 37 standarder, der udstikker rammen for gennemførslen. Dette betyder, at 

en revision af en SM-virksomhed skal gennemføres, som hvis denne var en børsnoteret 

virksomhed. 

Erkendelsen af, at behovet for revision ikke er den samme, når man taler om SM-

virksomheder kontra børsnoteret virksomheder, har ført til regeringens forsøg på en at lette 

SM-virksomhedernes administrative byrder. Lempelserne er indført med henblik på at 

bibeholde kvaliteten og troværdigheden i regnskabsinformationerne. 

I samme moment som erklæringstyper for regnskabsaflæggelse for SM-virksomheder blev 

forøget, er der kommet yderligere fokus på revisors arbejde og ansvar. Revisors arbejde 

som rådgiver bliver i højere grad synliggjort, idet mulighederne er forøget, og der er flere 

forhold at tage hensyn til. Revisors arbejde er underlagt langt flere krav tidligere samtidig 

med, at dokumentationskravet også er forøget. Til trods for denne udvikling, kan der stadig 

opstå en forventningskløft mellem det udførte arbejde og det arbejde, der forventet. Som 

det olympiske motto: ’hurtigere, højere, stærkere’, stiger forventningerne ligeledes til 

revisor over tid, hvorfor forventningskløften altid vil være til stede.3  

Såfremt der afgives en blank revisionspåtegning, er det et udtryk for, at årsrapporten er 

retvisende. Påtegningen giver dog ikke udtryk for, om virksomheden er en god investering, 

om hvilket arbejde, der er udført, eller om virksomheden kunne have nøjedes med udvidet 

gennemgang, review eller blot opstilling af finansielle oplysninger. 

Relevansen i, at se på regnskabsbrugerens holdninger og forventninger til rapporteringen 

ved regnskabsaflæggelse samt revisors og eksterne interessenters indvirkning herpå, er 

derfor stigende. 

Vi vil i denne kandidatafhandling inddrage samt anvende metoder og modeller, som vi 

finder relevante i forbindelse med at belyse forventningskløft og rapportering i forbindelse 

med regnskabsaflæggelse. Samtlige metoder, modeller og teorier er alle redskaber, som i 

forskelligt omfang har været gennemgået i løbet af cand.merc.aud.-studiet. 

  

                                                           
3 Pressemeddelelse: ’Revision i en krisetid’ af FSR – danske revisorer 
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1.1 Problemformulering 

Hvorvidt lempelserne bliver en gennemgribende succes i det danske erhvervsliv, samt om 

det opnår den ønskede effekt, afhænger af de forskellige regnskabsbrugers anerkendelse. 

Det er derfor ikke alene virksomheden, der kan træffe beslutning om der skal fravælges 

revision, i og med troværdigheden af regnskabsinformationer for nogle regnskabsbrugere 

kan have væsentlig betydning. Der er således andre hensyn, meninger og holdninger, der 

skal tages op til overvejelse i forbindelse med et evt. fravalg af revision, eller skift af 

udvidet gennemgang. 

For at kunne vurdere regnskabsbrugernes behov, og hermed forventninger til 

regnskabsaflæggelse, er det relevant at undersøge forskellene mellem 

erklæringsstandarderne om revision, udvidet gennemgang, review og opstilling af 

finansielle oplysninger. 

I denne sammenhæng finder vi det relevant at undersøge de forskellige regnskabsbrugers 

holdninger til de forskellige erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse, for derigennem at 

afdække, hvorvidt deres opfattelse stemmer overens med den gældende regulering. 

Foruden ovenstående anser vi det for interessant at undersøge, hvilke elementer, der for 

virksomheden har en indflydelse, når de vælger erklæringstype. Herunder hvorvidt 

eksterne interessenter og revisor har en indflydelse på valg af erklæringstype. 

På baggrund af ovenstående ønsker vi derfor at belyse følgende hovedspørgsmål i 

afhandlingen: 

Hvilken værdi har de forskellige erklæringstyper  

for regnskabsbrugerne. 

Med udgangspunkt i ovenstående hovedproblem, foretages en specificering til 

underspørgsmål, som ønskes besvaret i afhandlingen. Vi ønsker at belyse holdninger og 

indvirkninger inden for erklæringstyper for henholdsvis revision, udvidet gennemgang, 

review samt opstilling af finansielle oplysninger. Dette kan specificeres i følgende 

underspørgsmål med det formål, at indkredse og præcisere hovedproblemet: 
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• Hvordan adskiller henholdsvis revision, udvidet gennemgang, review og opstilling 

af finansielle oplysninger sig fra hinanden? 

• Hvilken indvirkning har de væsentligste regnskabsbrugere på virksomhedens valg 

mellem de forskellige erklæringstyper? 

• Hvad påvirker virksomhederne til at vælge mellem de forskellige erklæringstyper 

ved regnskabsaflæggelse? 

• Hvilken effekt har lempelserne af revisionspligten på værdien af revision? 

Besvarelsen af problemstillingerne vil komme til udtryk i en teoretisk og analyserende 

besvarelse, som tager udgangspunkt i datagrundlag fra spørgeskemaer og sekundære 

undersøgelser samt lovgivning, regulering og anden relevant teori. Der vil afslutningsvist 

på baggrund af de fra analysen fundne resultater, foretages en perspektivering af hvilke 

påvirkninger, virksomheder kan forvente har indflydelse og effekt i forbindelse med valg 

af erklæringstype. 

 

1.2 Afgrænsning 

Afsnittet indeholder en afgrænsning af problemformuleringens begreber, som behandles i 

afhandlingen. Begreber, vi har afgrænset os fra i afhandlingen, er oplistet nedenfor, således 

at fokus på afhandlingens primære hovedspørgsmål indskærpes. 

Afhandlingens fokus vil udelukkende være rettet mod SM-virksomheder. I forlængelse af 

vores afgrænsning har vi valgt at fastlægge en definition af SMV-segmentet, hvortil der 

sættes lighedstegn mellem virksomheder i regnskabsklasse B, jf. ÅRL § 7, stk. 2. nr. 1 og 

SM-virksomheder. Virksomheder i regnskabsklasse C omfattes ikke i nævnte definition, da 

disse ikke vil have mulighed for at fravælge revisionen eller skifte til udvidet gennemgang. 

Vi har i afhandlingen udelukkende valgt at tage udgangspunkt i anparts- og aktieselskaber, 

jf. selskabsloven § 5, nr. 1 og 2, hvorfor benævnelse ’SM-virksomheder’ kun omfatter 

disse selskabsformer. Årsagen til denne afgrænsning er, at regnskabsklasse B omfatter, i 

henhold til årsregnskabslovens bestemmelser, en række forskellige selskabsformer med 

ubegrænset og begrænset hæftelse. 
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Analyse af regnskabsbrugere vil i afhandlingen udelukkende omfatte revisorer, 

pengeinstitutter, leverandører, virksomhedsejere, Erhvervsstyrelsen, FSR og SKAT. 

Øvrige interessegrupper, jf. koalitionsmodellen, herunder medarbejdere og kunder, ikke vil 

blive nærmere omtalt. Vi vurderer, at de nævnte interessenter vil være de primære 

regnskabsbrugere i forbindelse med en regnskabsaflæggelse. Vi vurderer yderligere, at de 

udvalgte regnskabsbrugere vil have væsentlige holdninger og forventninger i forbindelse 

med en regnskabsaflæggelsesproces. 

I afhandlingen har vi endvidere valgt ikke at inddrage andre erklæringsopgaver end 

revision, udvidet gennemgang og review og opstilling af finansielle oplysninger. Årsagen 

til denne afgrænsning er, at opgaven efter vores vurdering, uden denne afgrænsning, ville 

blive for omfangsrig. 

Vi afgrænser os fra ’Regeringens vækstpakke 2014’, som blev offentliggjort i maj 2014. 

Vækstpakken indeholder bl.a. regeringens ønske om at gøre det nemmere at drive 

virksomhed i Danmark, herunder lempelse af revisionspligten. Afgræsningen foretages, da 

vi før kendskabet til vækstpakken, stoppede informationsindsamlingen.  

 

1.4 Målgruppe 

Den primære målgruppe for opgaven er studerende, lærer, revisorer og andre 

regnskabskyndige personer. Målgruppen kan benytte opgaven, hvis de ønsker at opnå 

forståelse af indvirkninger og konsekvenser ved valg af erklæringstype inden for 

henholdsvis revision, review, udvidet gennemgang samt opstilling af finansielle 

oplysninger.  

Med afhandlingen kan brugere samtidig opnå en øget forståelse af den forventningskløft, 

som bliver dannet mellem revisor og regnskabsbrugere, som følge af revisors udførte 

handlinger og de handlinger, der egentlig er behov for.  

For forståelse af afhandlingen kræves et grundlæggende kendskab til revision og 

regnskabs-termonologier, da der vil blive benyttet fagtermer, teori og fagudtryk, som ikke 

nødvendigvis er selvforklarende, hvis et grundlæggende regnskabskendskab ikke er til 

stede. 
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Afhandlingens sekundære målgruppe er virksomheder og andre eksterne regnskabsbrugere, 

som ønsker at søge inspiration og indsigt i de forskellige erklæringstyper samt hvilke 

påvirkninger, der gør sig gældende for valget mellem disse.   



Page 15 of 125 

 

 

1. Indledning 

2. Struktur og metodevalg 

3. Teoretisk grundlag 

4. Erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse 

5. Sammenholdelse af erklæringstyper 

6. Virksomheder-
nes holdninger 

7. Andre eksterne 
regnskabsbrugers 

holdninger og 
indflydelse 

8. Revisorernes 
indflydelse 

9. Konklusion 

10. Perspektivering 



Page 16 of 125 

 

Videnskabsteori 

 

 

 

 

Metodologi 

 

 

 

Metode 

 

 

Undersøgelsesteknik 

 Undersøgelsesinstrument 

Kapitel 2 - Struktur og metode 

2.1 Metodiske overvejelser 
Metodevalget kaldes også for ’vidensproduktion’. Den kan betragtes som en 

beslutningsproces, hvor der træffes en række konkrete metodevalg, dels før 

undersøgelsesprojektet er gået i gang, og dels undervejs i undersøgelsesprojektet.4 

Formålet med dette afsnit er at gøre læseren bevist om de metodemæssige valg, vi har 

truffet, som kunne være truffet og konsekvensen heraf. Nedestående figur viser de 

begreber, der er omfattet af vores metodiske overvejelser: 

 

Figur 2.1: Metodelærens begreber ordnet efter niveau 

Kilde: Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen s. 18 

Videnskabsteori er læren om, hvad videnskab er, og hvordan denne udvikler sig.  

Metodologi omfatter de forskellige fremgangsmåder, der kan være i forbindelse med 

undersøgelsesaktiviteten. Metode betegnes som de undersøgelsesmåder, man vælger at 

anvende undervejs i en undersøgelsesproces. Undersøgelsesteknik defineres som de måder 

at benytte undersøgelsesinstrumentet på. Dette afhænger af hvilke forhold, der ønskes 

undersøgt, hvilke metoder, der er til stede samt hvilke metoder, der alene eller sammen 

med andre giver et tilstrækkeligt informationsgrundlag.  Undersøgelsesinstrument 

betragtes som et fysisk eller begrebsmæssigt redskab, der anvendes i 

undersøgelsesprocessen. 

                                                           
4 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, side 39. 
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I afhandlingen har vi vurderet og overvejet hvert niveau i metodelærens begreber for til 

sidst at finde frem til de konkrete undersøgelsesinstrumenter. Disse vil vi drage nytte af i 

forbindelse med besvarelse af afhandlingens problemformulering.  

Afhandlingen vil indeholde en blanding af eksplorativ, problemidentificerende og 

diagnosticerende og problemløsende/normativ tilgang.  Formålet med afhandlingen er at 

opnå en forståelse af, hvordan virksomhederne og deres interessenter forholder sig til de 

forskellige erklæringstyper. For herefter at kunne fremlægge, og definerer en 

løsningsmodel/forklaringsmodel til det identificerede problem.5 

Til design af analyse og undersøgelse af virksomhedernes forhold til de forskellige 

erklæringstyper benyttes ’statiske studier’, herunder ’surveystudiet’. Dette vil blive udført i 

form af en spørgeskemaundersøgelse og en række interviews. Spørgeskema og interview 

vil blive nærmere beskrevet afsnit 2.2.1.1 og 2.2.1.2. 

 

2.2 Dataindsamling 
Formålet med afsnittet er at skabe et overblik over, hvilken dataindsamlingsteknik, der er 

anvendt som grundlag til analysen samt undersøgelsen i afhandlingen.  

Til brug for analyse og undersøgelse er både benyttet primære og sekundære data. Det 

primære data er det data, som vi selv har indsamlet, hvor det sekundære data er indsamlet 

af andre personer, institutioner mv.6 

2.2.1 Primære data 
Under de primære data benyttes metodetriangulering. Dette betyder en kombination af 

kvalitativ og kvantitativ data. Den kvantitative data er repræsenteret ved tal, og den 

kvalitative data omfatter alt andet, herunder fx artikler, undersøgelser, tekst mv. 7 Vi har i 

afhandlingen benyttet os af følgende primære data:  

• Spørgeskema udsendt til SM-virksomheder 

• Interview af virksomheder, SKAT, FSR og Erhvervsstyrelsen 

                                                           
5 Andersen, Ib, Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side 22 og 
23. 
6 Andersen, Ib, Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side 151. 
7 Andersen, Ib, Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side 150 
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• Artikler, andre undersøgelser, lovgivning mv. omfattet af anden primære data. 

2.2.1.1 Spørgeskema til virksomheder 
Vi har valgt at anvende spørgeskema som dataindsamlingsværktøj til måling af 

virksomhedernes holdninger og forståelse af revision, udvidet gennemgang, review og 

opstilling af finansielle oplysninger. Derved kan vi indhente data fra en forholdsvis stor 

population. Spørgeskemaet er distribueret specifikt til SM-virksomheder, der ligger under 

grænsen for fravalg af revision og virksomheder, der kan vælge udvidet gennemgang.8 Vi 

har valgt at udsende spørgeskemaet til 500 virksomheder, og vi forventer at kunne indhente 

tilstrækkeligt analysegrundlag til brug af besvarelse af problemformuleringen. 

 
Konstruktion 
Spørgeskemaet er konstrueret således, at det primært består af lukkede spørgsmål. Herved 

sikres validiteten af databearbejdningen. Vores valg af lukkede spørgsmål sikrer, at vi 

opnår høj pålidelighed af de svar, der fremkommer, da konsistensen vil menes at være den 

samme over tid. Gyldighed i vores spørgeskema vil være lav, da der foretages analyse på 

svar fra vores udarbejdede spørgeskemaundersøgelse og ikke direkte på respondenternes 

egne og selvstændige svar. Vi vil supplere spørgeskemaundersøgelsen med interviews af 

virksomheder, hvilket bliver nærmere omtalt i afsnit 2.2.1.2 

Spørgeskemaet vil indeholde få åbne spørgsmål, hvor gyldighed er høj, men relativ lav 

pålidelighed, da det er respondenternes egne og selvstændige svar.9 Endvidere er der 

tilføjet enkelte halv-åbne spørgsmål, hvor kategorien ’andet’ er tilføjet for at medtage evt. 

væsentlige svarkategorier. 

Spørgeskemaet er designet således, at der stilles krav til besvarelse. På denne måde sikrer 

vi validitet af besvarelserne. Respondenterne har således ved udvalgte spørgsmål ikke 

mulighed for at svare blankt. 

  

                                                           
8 Dvs. selskaber, der ikke overskrider 2 af følgende 3 kriterier i 2 på hinanden følgende år: balancesum 
mellem 4-32 mio.kr., omsætning mellem 8-72 mio.kr. og mellem 12-50 ansatte. 
9 W. Boolsen, Merete, Spørgeskemaundersøgelse, side 68 
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Der er for analyse og tolkning af spørgeskemaerne anvendt opstilling af svar på forskellige 

skalaer:10 

• Dikotom skala, som primært omfatter de indledende spørgsmål og kun har to 

udfaldsrum, fx ’ja’ og ’nej’. 

• Intervalskala, som indeholder både en klassificering, en rangorden samt en 

ækvidistant, fx et interval vedrørende levealder, mængder mv.11  

• Nominalskala, hvor kategorierne er opstillet tilfældigt. Svarene har flere end to 

muligheder, samtidig med at de udelukker hinanden, fx hvis der kan sættes flere 

kryds ved forskellige muligheder i et spørgsmål. 

Spørgsmålene i spørgeskemaet er opbygget således, at der indledningsvis vil blive spurgt 

ind til virksomhedernes baggrund. Herefter hvor længe virksomheden har eksisteret, om de 

har en bestyrelse, samt om virksomheden har fravalgt revisionen. Efterfølgende får 

respondenterne stillet spørgsmål, der er baggrundspåvirket, altså spørgsmål til henholdsvis 

dem, der har fravalgt revision og til dem, der ikke har. På denne måde giver spørgeskemaet 

en bred besvarelse. Spørgsmålene omfatter virksomhedernes handlinger i forbindelse med 

deres valg. 

Afslutningsvis er der i spørgeskemaet spørgsmål, der henfører sig til henholdsvis revision, 

udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle oplysninger, som nødvendigvis 

ikke er baggrundspåvirket.12 

Konstruktionen af spørgeskemaet er udarbejdet med henblik på, at det ikke må tage for 

lang tid at udfylde (max. 5-10 min.), at det er overskueligt, samt at der ikke er for mange 

spørgsmål. Udarbejdelse af spørgeskemaet er foretaget elektronisk via SurveuXact, som er 

et professionelt spørgeskemaundersøgelses-system til indsamling, analyse og præsentation 

af kvantitativ data.13 

 

                                                           
10 W. Boolsen, Merete, Spørgeskemaundersøgelse, side 106 
11 Målinger med ensartet afstand imellem svarene 
12 Jf. Bilag 9, Spørgeskema 
13 https://e-campus.dk/bibliotek/naar-du-skriver-afhandling 
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Udvælgelse 
Som tidligere nævnt er spørgeskemaet udsendt til 500 virksomheder. Udvælgelsen af 

stikprøverne over virksomheder er foretaget gennem Greens, ved at begrænse søgningen af 

virksomheder på omsætning, balancesum og antal ansatte.14 Der er ved udvælgelsen blevet 

foretaget 3 søgninger for at, sikre at alle virksomheder med mulighed for valg af andet end 

revision blev omfattet: 

1. Søgning med max. 50 ansatte og 72 mio. kr. i omsætning 

2. Søgning med max. 50 ansatte og 36 mio. kr. i balance 

3. Søgning med max. 72 mio. kr. i omsætningen og 36 mio. kr. i balance 

Søgningen blev herefter sorteret efter virksomheder, omfattende A/S og ApS. Af 

søgningen fremgik respondenters navn, CVR og e-mail.  

Ud fra denne udvælgelse forventes en besvarelse på ca. 10 %. Ulemperne ved denne type 

spørgeskema er, at der typisk vil være en forholdsvis lav svarprocent.  Dette kan skyldes, at 

vi sender spørgeskemaet til en forkert mail adresse, at der kan opstå misforståelser eller 

tvivl om betydning af spørgsmålene, der bliver stillet.  

 
2.2.1.2 Interview 

Konstruktion 
Vi har til interviewet valgt at benytte os af informationsinterview, da vi ved de udvalgte 

respondenter ikke har haft mulighed for at foretage observationer selv.15 Typisk vil 

sådanne interview være udformet som et åbent interview. Vi mener dog, at interviewet vil 

give et mere validt og sammenligneligt resultat ved anvendelse af det standardiserede 

interview, hvorfor vi har valg at benytte os af dette. Der er derved givet en vis frihed under 

struktur, hvor der er faste spørgsmål med mulighed for at uddybe interessante emner 

undervejs. 

Samtlige interviews er indledt med at spørge ind til respondenternes holdninger omkring 

de forskellige emner for at opnå resultater, der ikke er påvirket af andre spørgsmål. 

Respondenternes holdninger og meninger kommer derfor til udtryk i resultaterne fra første 
                                                           
14 Greens er en database over danske virksomheder, www.greens.dk 
15 Andersen, Ib, Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, side 168 
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spørgsmål. Til de grundlæggende spørgsmål er efterfølgende suppleret med uddybende 

spørgsmål, hvor dette fandtes relevant. 

Vi har i vores interview sigtet mod en varighed på ca. 20-40 min., hvilket vi mener er en 

passende længde i forhold til at få vores spørgsmål besvaret og uddybet. 

 
Udvælgelse 
Da der ikke har været mulighed for at foretage observationerne selv, har vi valgt at benytte 

os af erstatningsobservatører. Dette udgør henholdsvis den interviewede person hos SKAT, 

Erhvervsstyrelsen og FSR. Interviewet er udformet forholdsvis ustruktureret og åbent, for 

på denne måde at opnå et godt resultat i forhold til en indledende fase til analyser. 

Vi har til SKAT, Erhvervsstyrelsen og FSR taget kontakt med ønske om et interview. Vi 

har ud fra dette fået kontakt til forskellige observations- og repræsentantpersoner. Da 

personerne er valgt internt, giver det et bredt kendskab til holdninger fra de førnævnte 

respondenter. 

For virksomhederne har formålet med interview været at uddybe spørgsmål, der blev stillet 

i spørgeskemaundersøgelsen, hvorfor udvælgelsen har været delvis anderledes. Vi har taget 

udgangspunkt i vores eget kendskab til branchen og kontaktet virksomheder, som havde 

mulighed for at svare på de ønskede spørgsmål. 

• Virksomhed 1: Inducon Spiegelau A/S, Har valgt revision, selvom anden mulighed 

forelå. 

• Virksomhed 2: Selskab A ApS, har fravalgt revision, hvilket har medført 

konsekvenser. Selskabet ønsker at være anonymt. 

• Virksomhed 3: Selskab B ApS, har fravalgt revision, hvilket har medført 

konsekvenser. Selskabet ønsker at være anonymt. 

  
2.2.2 Sekundære data 
Der er blandt de sekundære data både kvalitative og kvantitative kilder.  Disse omfatter 

artikler, tidsskrifter, analyser og spørgeskemaer udarbejdet af FSR, statistikker, 

dataindsamlinger og afhandlinger, der er udarbejdet af andre. 
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2.3 Kildekritik 
I forhold til lovgivning, bekendtgørelse og revisionsstandarder er disse objektive valide 

kilder, hvorfor der ikke er opstået problemer i forbindelse med vurdering af dette. 

Anvendte kilder og informationer fra lærebøger på cand.merc.aud.-studiet har vi vurderet 

til at være objektive. 

For de sekundære kilder er der foretaget vurdering af, om de nævnte kilder er pålidelige. 

Kilderne består primært af lærebøger, tidsskrifter og analyser foretaget af anerkendte 

instruktioner. Der er i denne forbindelse ikke opstået problemer, og de sekundærer data er 

derfor vurderet til at være validt.   

For data, der er benyttet fra andre afhandlinger, er der foretaget vurdering af, om formålet 

med deres udførte analyse er i overensstemmelse med afhandlingens formål. Vi har 

vurderet, at formålet er sammenligneligt med vores, hvorfor det vurderes, at kilden er 

pålidelig. 

2.3.1 Spørgeskema 
Vores spørgeskema er, som tidligere beskrevet, udsendt til 500 virksomheder. Kun 6 % af 

de adspurgte respondenter har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, hvilket er lavere 

end det forventede 10 %. Vi mener, at besvarelsen er repræsentativ for målgruppen, da vi 

har suppleret med interviews, hvorfor datagrundlaget er tilstrækkeligt. 

Vi har undervejs i vores spørgeskemaundersøgelse modtaget kommentarer fra en del af 

respondenterne, om at google chrome var krævet for at gennemføre undersøgelsen. Havde 

respondenterne ikke google chrome installeret på deres computer, kunne der ikke svares på 

spørgsmålene, da de forskellige svarmuligheder ikke blev vist. Ovenstående risiko havde 

ikke været overvejet i forbindelse med designet af spørgeskemaet, da alle testpersoner 

havde installeret google chrome. Vi blev derfor ikke opmærksomme på problemstillingen 

før senere i forløbet. 

Få af respondenterne har kommenteret, at der ved enkelte spørgsmål har manglet 

valgmuligheden ’ved ikke’ eller ’måske’. Vi har under udarbejdelse af vores spørgeskema 

vurderet, om feltet skulle medtages og fundet, at det var uvæsentligt, da spørgsmålets 

formål var at få et kvalificeret bud fra respondenterne. Vi ønskede med spørgsmålene at 

kende til virksomhedernes uvisse kendskab. 
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Yderligere har enkelte respondenter vendt tilbage med, at de for nyligt havde svaret på et 

lignende spørgeskema for nogen af vores medstuderende, og derfor ikke ønskede at 

deltage. Vi var klar over, at vores metode til udvælgelse kunne medfører dette, da vi har 

udvalgt vores respondenter tilfældigt.  

Vi har valgt ikke at forkaste spørgeskemaundersøgelsen, selvom gennemførselsprocenten 

er lavere end forventet, da der er fundet forholdsvis få fejl i spørgeskemaets opbygning. Vi 

vurderer derfor vores spørgeskema til at have en god reliabilitet og validitet. Resultaterne 

vil undervejs blive understøttet af uddybende interviews samt andre sekundære data. 

2.3.2 Interviews 
Interviews med virksomheder, SKAT, Erhvervsstyrelsen og FSR er foretaget med én 

person fra hver enhed, men det er vores holdning, at respondenternes svar kommer på 

vegne af organisationerne. Vi er opmærksomme på, at der på baggrund af dette kan 

forekomme en vis grad af personlige holdninger i svarene. 

Interviewet med Erhvervsstyrelsen, FSR og SKAT er foretaget forholdsvis tidligt i 

analyseforløbet, hvorfor vi er klar over, at spørgsmålene kunne have været udformet 

anderledes ved en senere afholdelse. I forhold til vores afhandling, er vi tilfreds med vores 

output af de foretagne interviews. 

  



Page 24 of 125 

 

2.4 Anvendte begreber og forkortelser 
 

FSR:  Foreningen af statsautoriseret revisorer/FSR – danske revisorer 

ÅRL:  Årsregnskabsloven 

RL:  Revisorloven 

SL:  Selskabsloven 

Erkl.bek.: Erklæringsbekendtgørelsen 2013-04-17, nr. 385 om godkendte 
revisorers erklæringer 

ISA:  International Standard of Auditing 

ISRE:  International Standards of Review Engagement 

ISRS:  International Standards of Related Service 

SMV:  Små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) 

Årsrapport: Betegnelsen ’årsrapport’ dækker årsregnskaber 

Erklæringstyper: Omfatter revisionspåtegning, erklæring om udvidet gennemgang, 

reviewerklæring, erklæring om opstilling af finansielle oplysninger 
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2.5 Afhandlingens struktur 
Formålet med at opdele afhandlingen i følgende struktur er at skabe et overblik over den 

teoretiske og analytiske tilgang til afhandlingens områder. Strukturen understøtter 

indholdsfortegnelsen og giver derfor indsigt i, hvorledes problemformuleringen ønskes 

besvaret. 

1. Indledning 

2. Struktur og metodevalg 

3. Teoretisk grundlag 

4. Erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse 

5. Sammenholdelse af erklæringstyper 

6. Virksomheder-
nes holdninger 

7. Andre eksterne 
regnskabsbrugers 

holdninger og 
indflydelse 

8. Revisorernes 
indflydelse 

9. Konklusion 

10. Perspektivering 
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Indledning, problemformulering, struktur og metodevalg er dele af afhandlingens start og 

indeholder alle de indledende forberedelser, inden besvarelse af problemstillingerne og 

analyse af materiale, der er indhentet hertil. Afhandlingens indledning indeholder en 

introduktion til indkredsningen af problemstillingen samt begrundelser for 

problemformuleringen. Hertil beskrives afgrænsninger og fastlæggelse af 

undersøgelsesområdet. Yderligere indeholder kapitlet beskrivelse af metodevalg, som 

omfatter en beskrivelse af de fremgangsmetoder, der er benyttet til indsamling, 

bearbejdelse og vurdering af indsamlet data og informationer. 

 

 

Kapitlet har til formål at beskrive de valgte teorier og teoretiske begreber i afhandlingen, 

herunder begrundelse for hvorfor netop disse har relevans i forhold til afhandlingen. For 

hver teori vil der blive lagt vægt på, hvor og hvordan de kan benyttes, samt hvilke 

begrænsninger er der i forhold til de forskellige teorier. 

 

 

Formålet med kapitlet er at klarlægge og undersøge, hvilke gældende reguleringer, der er 

for henholdsvis revision, udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle 

oplysninger, for at kunne besvare problemformuleringens spørgsmål. Fokus vil ligge på 

formål, hvilke handlinger der skal udføres, betydning af erklæringens sikkerhed samt 

erklæringstyper i forbindelse med aflæggelse af årsrapport. Kapitlet vil sammenlagt være 

med til at danne grundlag for analysen og hvilke hovedpunkter, der til sidst kan ligges vægt 

på. 

 

 

 

 

Kapitel 3 - Teoretisk grundlag 

Kapitel 4 - Erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse 
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Under dette kapitel vil der blive foretaget en nærmere undersøgelse af de forskelle, der er 

gældende mellem de forskellige erklæringstyper. Dette omfatter både i forhold til formål, 

udførelse og erklæring samt hvilken rapportering, der finder sted under de forskellige 

valgmuligheder. 

 

 

Kapitlet har til formål at analysere den indhentede data, herunder resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelse, interviews, artikler og eksterne undersøgelser. Ud fra analysen 

kan vi klarlægge virksomhedernes holdninger til de forskellige erklæringsmuligheder, 

deres forståelse og hvilke elementer, der påvirker virksomheden i forbindelse med 

regnskabsaflæggelse. 

 

 

Formålet med kapitlet er at analysere resultaterne fra interviews med både virksomheder, 

SKAT, Erhvervsstyrelsen og FSR samt indhentet materiale fra artikler og andre eksterne 

undersøgelser. Kapitlet vil omfatte holdninger og forventninger fra de resterende eksterne 

regnskabsbrugere til virksomheder, samt hvilke påvirkninger andre eksterne 

regnskabsbrugere har på virksomhederne. 

 

 

Som ovenfor er formålet i dette kapitel at foretage analyser på baggrund af de foretagne 

undersøgelser og indhentede data, herunder foretage interviews med FSR, 

Erhvervsstyrelsen mv., artikler og andre eksterne undersøgelser. Herefter kan vi klarlægge 

revisors rolle i forbindelse med virksomhedens valg af erklæringstype. 

Kapitel 6 - Virksomhedernes holdninger 

Kapitel 7 - Andre eksterne regnskabsbrugers holdninger og indvirkning 

Kapitel 8 - Revisorernes indvirkning 

Kapitel 5 - Sammenholdelse af erklæringstyper 
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I dette afsnit sammenfatter vi vores delkonklusioner til en samlet konklusion for vores 

problemformulering. Vi vil svarer på, hvilken værdi de forskellige erklæringstyper har for 

regnskabsbrugerne og dermed på den overordnede problemformulering. 

 

 

Kapitlet indehold en perspektivering i forhold til opgavens indhold og omfang. Vi vil 

diskutere om hvilke forhold, der kunne være afgørende for om lempelsen bliver en succes, 

samt drøfte hvilke løsninger, der kunne overvejes i denne forbindelse. 

  

Kapitel 9 - Konklusion 

Kapitel 10 - Perspektivering 
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Kapitel 3 - Teoretisk grundlag 

3.1 Formål 
Formålet med afsnittet er at skabe overblik over revisors eksistensgrundlag, samt hvilken 

problemstilling revisor skal imødegå på et teoretisk niveau. Agentteorien er med til at give 

en større forståelse for den forventningskløft, som kan opstå mellem regnskabsbrugere, 

herunder revisor, virksomheder og eksterne regnskabsbrugere. David Flints revisionsteori 

ser på revision med et mere nytte-præget syn. Herefter ses der nærmere på 

forventningskløftet og teoriens påvirkning. Sidst i kapitlet kortlægges regnskabsklasser for 

at vise, hvilken begrebsramme vi bevæger os inden for, for at løse afhandlingens 

problemstilling. 

 
3.2 Agent-principalteorien 

Agent-principalen i teorien kan beskrives som ejerne af en virksomhed, hvor den ansatte 

anses for at være agenten. Der vil derfor opstå en økonomisk problemstilling, hvor 

principalen har en naturlig frygt for, at agenten ikke varetager principalens interesse, men 

derimod sin egen. Agenten kan ifølge teorien forvente at handle rationelt, og derfor 

optimerer sin egen nytteværdi, fx ved tyveri.16   

Teorien får i dag større og større betydning, grundet færre selvstændige og flere 

funktionærer. Virksomhederne har med årene fundet stordriftsfordelene, hvilket bevirker, 

at de reelle ejere må overdrage ansvaret for de økonomiske beslutninger til ansatte. 

Yderligere har ejerne ikke mulighed for selv at kontrollere agentens handlinger, og må 

derfor ansætte mellem-ledere. Alt dette er bevirket af virksomhedernes udvikling, samtidig 

med at processerne i virksomheden bliver mere og mere komplicerede.  

For at der kan opstå principal-agent forhold, samt at der forekommer behov for revision, 

kræver dette, at der minimum er to individer med en økonomisk sammenhæng, hvor det er 

agenten, der tager de økonomiske beslutninger. De beslutninger agenten tager, påvirker 

både agentens og principalens stilling, samt at det er principalen, der fastsætter agentens 

belønningsstruktur, før forholdet er begyndt. 

                                                           
16 Elm-Larsen, Rolf, Forvaltningsrevision, Begreb, teori og proces, side 177 
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Problemstillingen med at få agenten til at agerer i overensstemmelse med principalens 

interesse kan løses på to måder. Enten ved en kraftig overvågning, nærmere sagt, ved at 

principalen selv udfører fuld kontrol på agenten. Denne metode er dog forholdsvis 

omkostningsfuld og tidskrævende, hvis kontrollen skal være effektiv.  

Den anden måde hvorpå principalen kan sikre, at agenten varetager principalens interesse, 

er ved at skabe incitamentsstruktur, der gør, at agenten arbejder i både sin egen interesse 

og principalens. På denne måde optimerer begge parter hver deres nytteværdi.17 

Modellen nedenfor skitserer hvilke forhold, der opstår mellem principanen og agenten.  

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Den Agentteoretiske model 

Kilde: Plancher fra undervisning i Revision 2, lektion 12. (Revisionsfilosofi og professionsteori) + egen 

tilvirkning 

I ovenstående figur skitseres, at principalen (virksomhedsejer) forsyner virksomheden med 

kapital samt hyrer agenten (virksomhedsledelse) til at styre denne kapital. Agenten skal 

som modsvar rapportere til principalen i form af finansielle årsrapport. På denne måde 

opstår interessekonflikten mellem parterne. For at skabe troværdighed til de rapporteringer, 

som agenten foretager, hyrer denne revisor til at kontrollere det udførte arbejde, og på 

denne måde minimeres principalens risici. Principalen samler informationerne, vurderer 

revisors konklusioner, for herefter at kunne foretage beslutninger på baggrund af de givne 

informationer. 

Agenten har typisk større viden og informationer omkring virksomheden, den økonomiske 

stilling og produktionen end principalen, så for at principalen kan få en indsigt i 

virksomhedens økonomiske stilling, kan principalen skabe en incitamentsstruktur, der kan 

                                                           
17 Elm-Larsen, Rolf, Forvaltningsrevision, Begreb, teori og proces, side 178 
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afsløre agentens reelle resultater og ikke blot de resultater agenten foregiver. Det er her 

revisor kommer ind i billedet. Typisk vil agentens resultatfremlæggelse være i form af 

regnskabsinformationer, og revisors respons i form af en revisionspåtegning eller anden 

form for erklæring.  

Revisor er hermed med til at skabe et troværdigt billede af de resultater, som agenten 

skaber i form af en årsrapport samt sikre, at agenten og principalen handler i samme 

interesse. Hvis man fjerner revisors ageren mellem agenten og principalen, kan der opstå 

tvivl om de resultater, der skabes, er tilstrækkeligt troværdige. 

I ovenstående teori er det derfor vigtigt at kunne definere nytteværdien af revision og 

hvilke forhold/interessenter, der eventuelt kan påvirke denne og virksomheden. Vi vil 

benytte os af teorien i forbindelse med virksomhedernes behov for revision, hvilket vi 

senere vil undersøge om understøttes af værdien af revision.  

 
3.3 David Flints revisionsteori 

David Flints revisionsteori er udarbejdet på baggrund af Mautz og Sharaf’s teori fra 

1961.18 David Flint antager, at en revisionsteori kan opstilles på baggrund af en række 

påstande (aksiomer). Teorien er en af de mere kendte tilgange inden for revisionsfaget til at 

forstå revision på et mere teoretisk og samfundsorienteret niveau.  Teorien er også kaldet 

grunddannelsesteorien. Teorien kan dog diskuteres, når den sammenholdes med 

synspunkter, holdninger og meninger fra praksis. David Flints teori er et godt supplement 

til agentteorien, da den udelukkende beskæftiger sig med behovet for revision og ikke 

grundlaget for revision. 

David Flints revisionsteori er bestående af fire elementer:  

• postulaterne,  

• principper for revisionsprocessen,  

• revisionsstandarder og  

• revisionens hjemmel  

                                                           
18 Mautz, R. K. and and Sharaf, H. A. (1961), The philosophy of auditing 
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Postulaterne, som er det første element i teorien, består af 7 udsagn.19 De skal udgøre det 

grundlag, hvorpå revisionsteorien kan konstrueres. Postulaterne hævder at være 

selvindlysende, hvilket der ved senere diskussion vil blive bevist ikke altid at være sandt. 

De kan ikke testes eller bevises, men de kan dog efterprøves, hvorpå de kan modbevises. 

David Flints 7 postulater er følgende:20 

1. Betingelsen for revision er en situation med økonomisk ansvarlighed, hvor parterne 

har behov for pålidelig og troværdig information. 

2. Økonomisk ansvarlighed forudsætter revision, fordi genstanden for det økonomiske 

ansvar er fjern, kompleks og væsentlig. 

3. Revision har en uafhængig status, der giver frihed til at undersøge, og rapporterer 

uden begrænsninger. 

4. Informationer om genstanden for revisionen kan verificeres med beviser. 

5. Regnskabsstandarder og lignende fastsættes for den, som er ansvarlig, så adfærden 

kan sammenholdes med en norm. Sammenligningsprocessen kræver særlige og 

faglige forudsætninger. 

6. Resultatet af revisionen skal klart kommunikeres, hvilket forudsætter finansielle 

data, der rapporteres klart og troværdigt. 

7. Revision skaber økonomiske og sociale fordele. 

Hvis man iagttager de 7 postulater, bør man være opmærksom på, at de direkte er 

modsigende frem for selvindlysende. Postulat nr. 4 ’kan verificeres med beviser’, har en 

klar karakter af at være en forudsætning, samt postulat nr. 3 ’revision har en uafhængig 

status’, har karakter af, at i højere grad at være en hypotese frem for en påstand.  

Postulaterne modsiger dermed sig selv og åbner op for, at de kan være falske. Efter denne 

konklusion kan man sige, at postulaterne har ændret karakter fra at være påstande, der er 

sande, til at være udsagn, der kan efterprøves.21 De kan dog ikke testes eller bevises, men 

de kan efterprøves ved en eventuelt nærmere undersøgelse. 

                                                           
19 Larsen, Rolf, Offentlig revision, side 46. 
20 Larsen, Rolf, Offentlig revision, side 46. 
21 Larsen, Rolf, Offentlig revision, side 47 
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Elementet ’principper for revisionsprocessen’ tager dels udgangspunkt i revisors 

uafhængighed og dels revisionsetikken. Dette omfatter, at revisor skal udføre sit job og 

hertil arbejdshandlinger professionelt, og efterleve revisors etiske normsæt. Hvis revisor 

gør dette, vil revisionsfaget udstråle som et fag med en ’særlig faglig kodeks’ overfor 

omverdenen, hvilket er med til at skabe troværdighed til det arbejde, revisor udfører. 

Det tredje element beskriver, hvordan revisor kan blive fjernet for ansvar ved at følge 

revisionsstandarder, der er udgivet til formålet. Hvis revisor følger de retningslinjer, der er 

udgivet, kan han ikke blive draget til ansvar for de resultater, der fremkommer. Elementet 

beskriver således også, hvordan revisor kan ifalde ansvar ved ikke af følge 

revisionsstandarderne. 

Det fjerde element, ’revisionens hjemmel’ omhandler det, der kaldes ’god revisorskik’, og 

hvordan denne kan opnås gennem den udførende kvalitetskontrol, der bliver udført i 

forbindelse med en revisionsopgave. Hver gang revisor udfører en opgave, skal han sikre 

sig, at denne overholder god revisorskik. Mange revisionsvirksomheder har indført 

kvalitets-retningslinjer for at sikre, at opgaverne bliver udarbejdet med samme høje 

faglighed og kvalitet år efter år. 

David Flints teori kan dog stå overfor kritik, da teorien omfatter alle virksomheder, men da 

vi i dag oplever, at der bliver større og større forskel på små, mellemstore og store 

virksomheder, kunne teorien trænge til en opdatering. Teorien anskuer virksomheden som 

et element, men da små og mellemstore virksomheder nu har mulighed for at fravælge 

nogle af de ellers før påkrævede handlinger, er det ikke på alle virksomheder teorien finder 

anvendelse. I sin helhed kan teorien dog godt benyttes, hvis man ser behov for de 

postulater, der taler imod et fravalg, fx nr. 2 ’økonomisk ansvarlighed forudsætter revision, 

fordi genstanden for det økonomiske ansvar er fjern, kompleks og væsentlig’, og nr. 7, 

’revision skaber økonomiske og sociale fordele’, da behovet for disse måske ikke er de 

samme for en lille virksomhed som for en stor. 

Ovenstående teorier er vurderet relevant, da de benyttes i besvarelsen af afhandlingen 

problemstilling. Agentteorien og koalitionsmodellen benyttes sammen til at forstå og 

klarlægge de interne og eksterne interessenter, virksomheden skal forholde sig til samt 

behovet for revisor i forhold til interne og eksterne interessenter.  
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I teorierne er der bevidst gjort plads til en vis fritænkning, hvilket også er med til at 

videreudvikle teorierne omkring revision. Revision er et begreb under konstant udvikling, 

hvilket medfører konstant udvikling i teorierne bag. Alternative synspunkter kan således 

krydre teorierne i en fri dialog. 

 

3.4 Forventningskløften 
Brenda Porter benytter i sin teori om forventningskløftet forskellige elementer til forståelse 

af den kløft, der måtte ligge mellem de forventede ydelser og de faktiske leverede ydelser. 

Når man taler om forventningskløft, er det vigtigt at forstå, at der også er tale om en 

forståelseskløft. Vi mener alligevel, at teorien er relevant i forbindelse med opgaven for at 

forstå, hvordan og hvornår en forventningskløft opstår, og hvordan der skal reageres på 

denne. Nedenfor er angivet forventningskløftmodellen:22 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: The Structure of the audit expectations-performance Gap 

Kilde: Principles of External Auditing 

Øverst til venstre er regnskabsbrugernes opfattelse af revisors præstationer, til højre er 

regnskabsbrugernes forventninger til revisor. Imellem disse skabes forventningskløftet i 

forbindelse med revision. Den samlede forventningskløft har Brenda Porter delt i to 

områder, henholdsvis præsentationskløft og en rimelighedskløft. 

Præsentationskløftet sidestilles med revisors præstationer og er delt i to, henholdsvis 

mangelfuldt arbejde og mangelfuld standard. Mangelfuldt arbejde opstår, når 

regnskabsbruger ikke mener, at revisors arbejde lever op til den standard eller lovgivning, 

                                                           
22 Principles of External Auditing, af Brenda Porter m.fl., side 121 
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som arbejdet skal udføres efter. Mangelfuld standard opstår, når regnskabsbrugeren ikke 

mener, at revisors udførte arbejde er udført tilstrækkeligt. Rimelighedskløftet indeholder de 

urimelige forventninger, der stilles til revisors arbejde. 

Brenda Porter benytter figur 3.2 som forklaring på, at forventningskløftet skyldes 

forventninger mellem regnskabsbrugere, revisor og hertil lovgivningen. Modellem kan 

benyttes i mange sammenhæng, men er især interessant i forhold til indførelsen af de nye 

erklæringsstandarder, da kendskabet til den nye lovgivning ikke har været på markedet så 

længe, og der derved let kan opstå en forventningskløft. 

Ønsker revisor at minimere forventningskløftet, kan dette kun gøres ved at ændre 

’mangelfuldt arbejde’ og udføre yderligere handlinger. Kløften vedrørende mangelfuld 

standard kan kun minimeres ved, at lovgivningen bliver tilrettelagt, således at standarderne 

stemmer overens med regnskabsbrugernes behov. Sammenlagt kan det samlede 

forventningskløft generelt minimeres meget ved, at der er en konstant og god dialog 

mellem den udførende revisor og regnskabsbrugeren. 

 

3.5 Koalitionsmodellen 
Valget mellem revision, udvidet gennemgang, review eller opstilling af finansielle 

oplysninger skal delvis besluttes på baggrund virksomhedens egne interne og eksterne 

interessenter, som har forskellige behov i forhold til virksomheden årsrapport. For at 

kortlægge de interne og eksterne interessenters forventninger og behov, er der taget 

udgangspunkt i koalitionsmodel. Modellen er en deskriptiv model, der har til formål at 

kortlægge de forskellige aktøres påvirkning af en virksomheds situation. Da modellen som 

tidligere nævnt er deskriptiv, giver den ingen ’rigtige’ løsninger på et evt. valg eller 

holdning til erklæringstype, men den giver dog et øjebliksbillede af en virksomheds 

markedssituation. 

Virksomheden kan påvirkes af de interne interessenter, og virksomheden kan ligeledes 

påvirke dem. De interne interessenter er i direkte berøring af virksomheden, hvorimod de 

eksterne interessenter befinder sig udenfor virksomheden. De eksterne kan dog have en 

stor betydning for virksomheden, fx en lovændring og forringede lånemuligheder på grund 

af finanskrisen mv. 
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Det fundamentale for en virksomhed er at udvise troværdighed og pålidelighed omkring de 

regnskabsinformationer, der bliver offentliggjort, hvilket også er diskuteret tidligere. 

Interessenterne skal i denne forbindelse ses som ressourcefordeler i forhold til 

virksomheden. Interessenterne kan betragtes, som værende til rådighed for virksomheden 

for modydelse (om det er i form af et produkt, løn eller kapital). Hvis interessenterne skulle 

blive negativt påvirket af en evt. dårlig økonomisk stilling og ikke vil stå til rådighed for 

virksomheden, vil virksomheden ikke længere eksistere. 

Nedenfor er vist interessenter i koalition:   

Figur 3.3: Koalitionsmodel 
Kilde: Elling, Jens O. (2002) ’Årsrapporten – teori og regulering’, s. 34 samt egen tilvirkning 

 

Penge- og kreditinstitutter 
Det er for virksomheden vigtigt at klarlægge, hvilke forventninger, der ligger i forhold til 

penge- og kreditinstitutter (herefter benævnt bank), da denne interessent kan have bestemte 

påvirkninger alt efter, hvilket behov for modydelse virksomheden har behov for. Bankerne 

kan, alt efter hvilken økonomisk situation virksomheden er i, stille forskellige behov i 

forhold til, hvordan en årsrapport skal aflægges og med hvilken erklæring. 

Vælger virksomheden ikke at tage disse forhold i betragtning ved valg af erklæringstype 

ved aflæggelse af en årsrapport, kan det evt. have betydning for det fremtidige samarbejde 

og de muligheder (modydelser), banken er villig til at give. 
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Leverandører 
Mange små og mellemstore virksomheder påvirkes ikke specifikt af deres leverandører, da 

mange af leverandørerne kan skiftes ud med andre, forholdsvis hurtigt, hvis samarbejdet 

måtte ophøre grundet dårlige betalings- og leveringsbetingelser mv. Virksomheden har 

derfor den største forhandlermulighed. Sælger eller producerer virksomheden derimod 

unikke produkter, hvortil der er få leverandøren på markedet, opstår der større 

afhængighed, og leverandøren står derfor med forhandlerfordelen.  

Det hele munder ud i, at virksomhedens valg kan være afhængig af, hvilken branche den er 

i eller hvilke produkter, der købes. 

 

SKAT og andre myndigheder 
Valget mellem de forskellige erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse har ingen direkte 

betydning for SKAT eller andre offentlige myndigheder. SKAT og andre myndigheder er 

derfor en af virksomhedens eksterne interessenter. 

SKAT og andre offentlige myndigheder (herunder Erhvervsstyrelsen og de lovgivende 

parter) skal dog overvejes i forbindelse med et evt. skift af erklæring. Der kan være 

mulighed for en lovændring, som kan påvirke virksomheden i sådanne grad, at et evt. skift 

af erklæringstype ikke længere vil være fordelagtigt. Offentligheden er dog ikke den 

interessent med den største påvirkning i forhold til erklæringstype, men de definerer 

mulighederne og har derfor stadig en part. 

 

Medarbejdere 
Medarbejderne består af de ansatte i virksomheden. De er virksomhedens menneskelige 

aktiver, den udøvende del i virksomheden. Da en virksomhed er et socialt-system, har 

fundamentet (her medarbejderne) en vigtig rolle i at få systemet til at fungere. 

Medarbejderne, som interessenter kan påvirkes af fyrringer eller omstruktureringer, 

samtidig kan de påvirke virksomheden ved ikke at have tillid og søge andetsteds.  

 

Kunder 
Eksterne interessenter, så som kunder, kan have forskellig indflydelse på virksomheden. 

Som leverandørerne kan det have betydning om, der er monopollignende til stede på det 
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agerende marked. Der skal derfor i forbindelse med kunder også ses på forhold, som fx 

brancher og det produkt, der sælges. Sælger virksomheden et unikt produkt, er det 

virksomheden, der ligger inde med den største forhandlingsstyrke, men 

forhandlingsstyrken vil være svag ved salg af et ’normalt’ produkt på et marked med fuld 

konkurrence.  

Kunderne kan have et behov for at få et indblik i, hvordan virksomheden er økonomisk 

stillet, da der ønskes en større troværdighed, fx ved køb af et produkt, der bliver leveret 

over en længere periode eller et produkt, som skal leveres længere ude i fremtiden.  

 

Ejere/aktionær 
Ejer-majoriteten er interessenter, hvis formue finansierer virksomheden, hvorfor de kan 

have forskellige forventninger i forhold til den information, de ønsker fra den aflagte 

årsrapport og den metode, der aflægges på.  

Hvis der er en tale om virksomhed, der ejes og ledes af den samme person, kan 

forventningerne være mindre, da ejeren kan have større indflydelse i den daglige drift og 

virksomhedens økonomiske situation samt har en naturlig indsigt i resultater og fremtidige 

behov.  

Har virksomheden flere ejere, og/eller har den daglige ledelse og ejerne ikke 

personsammenfald, kan der være andre forventninger og informationsbehov i forhold til 

den aflagte årsrapport. Agent-principal teorien kan med stor fordel benyttes i denne 

problemstilling, da der opstår de optimale forhold til teorien. 

 
3.6 Regnskabsklasser  
Det er væsentligt at klarlægge, hvilke virksomheder, der er omfattet af betegnelsen ’små og 

mellemstore virksomheder’, således der ikke kan skabes tvivl om betegnelserne 

fremadrettet i vores afhandling. Der findes fire regnskabsklasser, A, B, C og D, jf. 

nedenstående figur 3.4. Regnskabsklasserne er bygget op omkring en såkaldt byggeklods-

model, hvor hver klods er bestående af et fundament af lovgivning, som hver 

regnskabsklasse skal overholde.  
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Regnskabsklasse A omfatter små personlige erhvervsdrivende, hvor der ikke er krav om 

aflæggelse og indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Regnskabsklasse B og C er 

kapitalselskaber, erhvervsdrivende fonde, og disse regnskabsklasser kan opdeles i to. 

Regnskabsklasse B kan opdeles i ej revisionspligtig og revisionspligt, hvor 

regnskabsklasse C kan opdeles i mellemstor og stor. Klasse D, omfatter alle børsnoteret 

virksomheder og er omfattet af speciel lovgivning i forbindelse med aflæggelse af en 

årsrapport. For at en virksomhed kan springe fra en klasse til en anden klasse, kræver dette, 

at der i to af hinanden følgende år er mindre end eller overskridelse af beløbsgrænserne. 

Nedenstående illustrer bytteklods-modellen med tilhørende beskrivelser og beløbsgrænser: 

 Beskrivelse: Omsætning: Balancesum: Antal ansatte: 

Klasse A Virksomheder, ejet i 

personligt regi og 

interessentskaber med 

ubegrænset hæftelse. 

 

0 - 14 mio. kr. 

 

0 - 7 mio. kr. 

 

0-10 

Klasse B 

(ej revisionspligt) 

ApS, A/S og 

erhvervsdrivende fonde med 

begrænset hæftelse. 

 

0 - 8 mio. kr. 

 

0 - 4 mio. kr. 

 

0 - 12 

Klasse B 

(revisionspligt) 

ApS, A/S og 

erhvervsdrivende fonde med 

begrænset hæftelse. 

 

8 -72 mio. kr. 

 

4 -36 mio. kr. 

 

12-50 

Klasse C 

(mellemstor) 

Alle de selskaber, der ikke er 

omfattet af klasse A eller B. 

 

72 -286 mio. kr. 
 

36 -143 mio. kr. 
 

50-250 

Klasse C 

(stor) 

ApS, A/S og 

erhvervsdrivende fonde med 

begrænset hæftelse. 

 

> 286 mio. kr. 

 

> 143 mio. kr. 

 

> 250 

Klasse D Børsnoterede selskaber og 

statslige aktieselskaber. 

 

Ingen beløbsgrænser 

Figur 3.4: Definition af regnskabsklasser 
Kilde: Årsregnskabslovens § 7, PWC: http://www.pwc.dk/da/arrangementer/assets/udvidetgennemgang-urp-
praesentation.pdf og egen tilvirkning. 
 

Opdeling af virksomheder i regnskabsklasser skal være med til at skabe et mere 

sammenhængende og effektivt marked samt sikre, at der ikke sker en 

konkurrenceforvridning. Idet der de seneste år er kommet flere og flere handler og 
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samarbejder på tværs af EU, samt deres tiltag for en større andel af støtte, fx inden for 

regionaludvikling og forsikringsfinansiering, kræver dette i højere grad en klasseopdeling 

af virksomhederne. Definitionerne kan have den fordel, at Staten kan fokuserer på 

bestemte klasser, og udvikling heraf.23 

Langt størstedelen af virksomheder, ikke kun i Danmark men også i Europa, består af små 

og mellemstore virksomheder, hvorfor dette er et yderst væsentligt punkt i forhold til vores 

afhandling.24 I vores afhandling vil vi tage udgangspunkt i både revisionspligtige og ikke 

revisionspligtige B-virksomheder, som er små virksomheder efter EU definition.25 

Andre regnskabsklasser vil ikke blive behandlet, da vi ikke finder dem relevante for 

opgavens problemstilling. Dette er nærmere omtalt i afgrænsningerne 

 

  

                                                           
23 Europa Kommissionen, ’Den nye definition af små og mellemstore virksomheder’ Brugervejledning og 
erklæring 
24 Europa Kommissionen, ’Den nye definition af små og mellemstore virksomheder’ Brugervejledning og 
erklæring 
25 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_da.pdf 
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Kapitel 4 - Erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse 

I dette kapitel vil vi gennemgå erklæringer for henholdsvis opgaver om opstilling af 

finansielle oplysninger, review, udvidet gennemgang og revision, som virksomhederne kan 

vælge mellem i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Kapitlet er med til at danne et 

teoretisk billede af de forskellige erklæringer indenfor regnskabsaflæggelse.  

Vi vil indledningsvis gennemgå de seneste års lempelser af revisionspligten for at skabe et 

sammenhængende overblik over de forskellige erklæringstyper.  

 
4.1 Lempelse af revisionspligten 
Små B-virksomheder har siden 2006 kunne fravælge revision af årsrapporten. Selvom 

revisionen bliver fravalgt, skal virksomhederne stadig udarbejde en årsrapport efter 

årsregnskabsloven. Årsrapporten skal afleveres til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder 

efter regnskabsårets afslutning.26 På den måde bevarer offentlige myndigheder og de andre 

regnskabsbrugere deres adgang til regnskabsinformationerne for den enkelte virksomhed.  

Med fravalget forstås, at virksomheden nu har mulighed for at få udført review, opstilling 

af finansielle oplysninger eller selv stå for udarbejdelse af årsrapporten. For at fravælge 

revision, må virksomheden ikke overskride to af følgende tre størrelser på balancedagen:27 

• en balancesum på 4 mio. kr. 

• en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 

• et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheden kan kun fravælge revisionen ved stiftelse af virksomheden eller på den 

ordinære generalforsamling. På den ordinære generalforsamling, der afholdes i forbindelse 

med regnskabsaflæggelse, kan bestyrelsen beslutte at fravælge revision med fremadrettet 

virkning.28 Når revisionen er fravalgt, kan virksomhedens årsrapport udarbejdes af en 

regnskabskyndig person, der er valgt af generalforsamlingen. Virksomheden kan også 

vælge en godkendt revisor til at udarbejde årsrapporten, og vælge imellem at få opstilling 

af finansielle oplysninger eller review. 

                                                           
26 Jf. ÅRL § 138, stk. 1 
27 Jf. ÅRL § 135, stk. 1 
28 Jf. SL § 88, stk. 1, nr. 3 
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Før 2013 omfattede muligheden for fravalg af revision kun ’almindelige’ kapitalselskaber 

og ikke holdingselskaber. Små holdingselskaber har siden efter, den 1. januar 2013, også 

kunnet fravælge revisionen ved stiftelsen eller på den ordinære generalforsamling.29 

Holdingselskaber er herefter omfattet af samme regelsæt som almindelige kapitalselskaber, 

hvor de ikke må overskride to af de tre førnævnte størrelsesgrænser på balancedagen. Det 

skal bemærkes, at det gælder for hele koncernen. Koncernen skal således se 

størrelsesgrænserne som sum af balancesum, nettoomsætning og antal ansatte for 

holdingselskabet og de virksomheder, der udøves betydelig indflydelse på.30 Der er tale 

om, at holdingselskabet udøver betydelig indflydelse, hvis holdingselskabet besidder 

mindst 20 % eller mere af stemmerettighederne i en anden virksomhed.31 

Idet holdingselskaber ikke kunne fravælge revisionen før 2013, var mange 

dattervirksomheder fanget af revision. Holdingselskabet havde revisionspligt, og revisor 

skulle indhente tilstrækkelig og egnet bevis for værdiansættelse af kapitalandelene. Således 

kunne det være vanskeligt at indhente tilstrækkeligt bevis, hvor dattervirksomheden havde 

fravalgt revisionen.     

Skulle virksomheden eller koncernen overskride to af de tre tidligere nævnte 

størrelsesgrænser på balancedagen, skal der igen foretages revision af årsrapporten. Det er 

derfor vigtigt, at virksomhedens ledelse er opmærksom på, at størrelsesgrænserne ikke 

overskrides i de efterfølgende regnskabsår efter revisionen fravælges. Uopmærksomhed, 

kan for virksomheden medføre unødvendige omkostninger, da årsrapporten først 

udarbejdes efter ISRS 4410 (ajourført) eller ISRE 2400 (ajourført), og efterfølgende skal 

have foretaget revision efter de gældende 37 ISA’er.  

I andre EU-lande kan virksomhederne fravælge revisionen helt op til regnskabsklasse C. 

Folketinget vedtog i december 2012 at indføre en standard om udvidet gennemgang, som 

et alternativ til revision for store B-virksomheder i stedet for at fjerne revisionspligten helt 

op til regnskabsklasse C. Størrelsesgrænserne for valg af udvidet gennemgang i stedet for 

revision, omfatter følgende:32 

                                                           
29 Jf. ÅRL § 135, stk. 3 
30 Jf. ÅRL § 110 
31 Jf. ÅRL, bilag 1, B punkt 5 
32 http://www.pwc.dk/da/revision/udvidet-gennemgang.jhtml 
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• en balancesum på 36 mio. kr. 

• en nettoomsætning på 72 mio. kr. og 

• et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50 i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheder, der ikke overskrider to af de tre følgende størrelsesgrænser, kan vælge 

udvidet gennemgang og dermed slippe for revisionen. 

Udvidet gennemgang er en dansk standard, som gælder for virksomheder, der vælger 

udvidet gennemgang på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 1. januar 2013 

eller senere efter årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 2. pkt.  

Standarden er en ’lovteknisk’ revision, men ’fagteknisk’ tager den kun udgangspunkt i 

ISRE 2400 (ajourført) ’Opgaver om review af historiske regnskaber’ samt fire supplerende 

handlinger. Ved udvidet gennemgang ligger sikkerhedsgraden mellem review og 

revision.33  

Lempelse af revisionen har således medført, at der er fire erklæringstyper gældende for 

SM-virksomheder i regnskabsklasse B: 

1. Erklæring om opstilling af finansielle oplysninger 

2. Erklæring om review 

3. Erklæring om udvidet gennemgang 

4. Erklæring om revision 

Ovenstående erklæringstyper vil blive uddybet i de efterfølgende afsnit. 

 

  

                                                           
33 Kiertzner, Lars, Når regnskaber ikke revideres, Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet 
gennemgang, side 32 
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4.2 Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger 

I følgende afsnit vil vi gennemgå standarden ’ISRS 4410 DK (ajourført), ’opgaver om 

opstilling af finansielle oplysninger’, udgivet af FSR – Danske Revisorer i marts 2012. 

Denne gælder for opstilling af finansielle oplysninger, der er dateret den 1. juli 2013 eller 

senere.  

Med en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger giver revisor ingen sikkerhed for 

årsrapporten. Erklæringen henvender sig derfor til virksomheder, der ikke har behov for 

sikkerhed samt alle de kontroller og handlinger, der udføres ved de andre erklæringstyper. 

Revisor skal stadig optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant, uanset hvilke opgaver 

der udføres, og det gælder således også i forbindelse med for opstilling af finansielle 

oplysninger.  

 
4.2.1 Formål 
Revisors formål med opstilling af finansielle oplysninger på baggrund af ISRS 4410 

(ajourført), er at anvende sin faglige ekspertise til at opstille virksomhedens finansielle 

oplysninger på baggrund af de oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.34 På 

denne måde sikrer virksomheder, at årsregnskabslovens regler om opstilling af 

årsrapporten bliver overholdt. Revisor foretager ikke andet end assistance med opstilling, 

hvorfor en verificering af oplysninger ikke bliver foretaget undervejs. 

 
4.2.2 Udførelse 
Revisors skal med ’opgaver om opstilling af finansielle oplysninger’, sammenfatte data til 

en overskuelig og forståelig form, uden at udføre test af disse data. Revisor skal udføre 

dette på baggrund af sin faglige ekspertise inden for regnskabsudarbejdelse og 

regnskabsaflæggelse. Da revisor kun skal udføre regnskabsmæssig assistance, skal revisor 

derfor ikke verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger og 

informationer, ledelsen har leveret til brug for opstillingen.35  

                                                           
34 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 16 
35 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 6 
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Uafhængighed er ikke er et krav, da opstilling af finansielle oplysninger ikke er omfattet af 

revisorloven.36 I de situationer, hvor revisor ikke er uafhængig, kan man diskutere, om 

revisor opfylder de etiske regler for revisorer. Bliver revisor opmærksom på forhold, der 

kan modgå en uafhængighed, skal revisor overveje, om det kunne være bedre at fratræde 

opgaven. En sådan problemstilling kunne opstå, hvor revisor har et familiært forhold til 

kunden, og under assistancen bliver opmærksom på væsentlige fejl. Revisor skal i denne 

situation stadig bede kunden rette dette. Hvis fejlen ikke rettes af ledelsen, kan revisor 

fratræde opgaven, og på denne måde lettere imødegå de etiske regler, så der opstår tvivl 

om uafhængighed.37   

Inden revisor går i gang med opgaven, skal det vurderes, om opgaven kan accepteres. Det 

er den opgaveansvarlige partners ansvar at vurdere, om opgaveteamet har de nødvendige 

kompetencer og faglig viden til at løse opgaven samt sikre sig, at opgaveteamets 

medlemmer overholder de etiske krav.38 På den måde sikrer man, at opgaven udføres efter 

lovgivning, at revisor udfører opgaven med omhu, at revisor har de nødvendige 

kompetencer, er loyal overfor klienten og optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant 

mv.    

Som en del af planlægningen er det vigtigt, at revisor gør klienten opmærksom på 

indholdet af opgaven, så der ikke senere i forløbet opstår en forventningskløft mellem 

revisor og klienten. Det kan tænkes, at mange virksomheder ikke forstår indholdet af 

revisors arbejde og klienten forventer, at der udføres handlinger svarende til revision.  For 

at sikre, at dette ikke sker, skal følgende punkter gøres klart for klienten:39 

• at der hverken udføres revision, udvidet gennemgang eller review af årsrapporten, 

hvorfor revisor ikke kan udtrykke en konklusion med begrænset eller høj grad af 

sikkerhed, 

• at revisors begrænsede handlinger ikke kan afsløre fejl eller besvigelser,  

• at det er ledelsen, der er ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de 

opstillede finansielle oplysninger, 

                                                           
36 Jf. RL § 1, stk. 2  
37 Kiertzner, Lars, Når regnskaber ikke revideres, Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet 
gennemgang, side 124  
38 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 23 og IESBA’s etiske regler for revisorer 
39 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 24 
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• at det er ledelsens ansvar at anvende de passende regnskabsprincipper for 

virksomheden, 

• at revisor vil afgive en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger, som 

indebærer, at revisor kun har udført regnskabsmæssig assistance. 

Ovenstående punkter kan fremgå i et aftalebrev eller en anden form for skriftlig aftale med 

klienten. På denne måde kan revisor og klienten undgå mulige konflikter vedrørende 

revisors og ledelsens ansvar, og indholdet af revisors arbejde i forbindelse med opstilling 

af finansielle oplysninger.40  

Revisor skal ikke udføre en omfattende planlægning ved opgaver om opstilling af 

finansielle oplysninger, men der skal altid indhentes en generel forståelse af virksomheden, 

herunder virksomhedens aktiviteter, branche og valg af regnskabspraksis mv.41 Det er 

vigtigt, at revisor kender til klienten for at kunne udfører opgaven med klienten i fokus, og 

kan genkende de mulige risici, som revisor skal være opmærksom på. 

I forbindelse med opstillingen af de finansielle oplysninger, skal der ikke foretages 

forespørgsler, analytiske handlinger eller test af data ved udførsel af opgaven. Som 

tidligere nævnt, skal virksomhedens finansielle oplysninger opstilles ved at anvende de 

registreringer, dokumenter og forklaringer samt anden information, der er indhentet fra 

ledelsen.42 Dokumentation på, hvordan de finansielle oplysninger er afstemt til 

underliggende informationer, skal dog stadig foreligge. Samtidig skal det dokumenteres, 

hvilke forklaringer, der er indhentet fra ledelsen, men yderligere er der ikke krav til.43  

Skulle revisor identificere forhold under udførelsen og vurdere, at de kan være væsentlige 

for årsrapporten, skal ledelsen gøres opmærksom herpå. Det er revisors pligt at informere 

det rette ledelsesorgan rettidigt om forholdet.44   

I det tilfælde hvor revisor bliver opmærksom på, at fuldstændigheden eller troværdigheden 

af de oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt, herunder registreringer, dokumenter og 

forklaringer mv. ikke er tilstrækkelige, skal revisor indhente yderligere forklaringer fra 
                                                           
40 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt. 25 
41 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 28 
42 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 29 
43 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 38 
44 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 27 
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ledelsen. 45 Revisor kan også efterspørge manglende dokumentation og efterprøve forhold 

eller forklaringer fra ledelsen.46  

Skulle revisor stadig ikke få udleveret de nødvendige oplysninger og dokumenter fra 

ledelsen eller vurderer, at disse er fejlbehæftede, ikke er tilstrækkelige til at afslutte 

opgaven eller ikke får ledelsens godkendelse til at foretage ændringer i årsrapporten, kan 

revisor fratræde opgaven og informere ledelsen herom.47 Revisor må således ikke følge 

opgaven til dørs. 

 

4.2.3 Erklæring  
Efter udførslen af opstilling af finansielle oplysninger, skal revisor give en skriftlig 

erklæring om opstilling af virksomhedens finansielle oplysninger på baggrund af de 

oplysninger, ledelsen har tilvejebragt.  

Erklæringen har ingen afsnitsoverskrifter, som en erklæringer med sikkerhed ville have, 

men den er dog stadig opdelt i afsnit. Dette skyldes blandt andet, at man ved erklæringer 

med sikkerhed gerne vil gøre det overskueligt for regnskabsbrugeren, hvad der er revisors 

ansvar, ledelsens ansvar samt hvad konklusionen er. Opdelingen foretages også for 

samtidig at undgå, at erklæringen om opstilling af finansielle oplysninger bliver forvekslet 

med en erklæring med sikkerhed.   

Erklæringen om opstilling af finansielle oplysninger skal blandt andet indeholde følgende 

elementer:48 

• en udtalelse om at revisor har opstillet de finansielle oplysninger på grundlag af de 

oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt, 

• en beskrivelse af revisorsansvar i forhold til opgaven, og at revisor har overholdt de 

relevante etiske krav for revisorer, 

• ledelsens ansvar i forhold til opgaven,  

• at opgaven er udført i overensstemmelse med ISRS 4410 (ajourført) og hvad 

opgaven indebærer, 
                                                           
45 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 32 
46 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 32 
47 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 33 og 35 
48 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 40 
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• at revisor ikke udtrykker en revisions- eller reviewkonklusion.  

Ovenstående afsnit i erklæring om opstilling af finansielle oplysninger tydeliggør, hvem 

der ligger inde med ansvar og hvilke krav, der stilles. Erklæringen gør det derfor muligt for 

regnskabsbrugere at vide, hvem der har ansvaret for hvad, og på denne måde minimere en 

forventningskløft. 

Med de få handlinger der udføres, er revisor ikke i stand til at udtrykke en konklusion, der 

giver nogen form for sikkerhed i forhold til de opstillede finansielle oplysninger. Derfor 

gives der ikke en konklusion på det udførte arbejde, som revisor gør med andre 

erklæringsopgaver med sikkerhed. Det skal i erklæringen tydeligt understreges, at revisor 

ikke udtrykker en revisions- eller reviewkonklusion, og at opgaven om opstilling af 

finansielle oplysninger ikke er erklæringsopgave med sikkerhed.49 

Opdager revisor væsentlige fejl eller mangler i materialet, kan der som i andre erklæringer 

med sikkerhed, hverken tages forbehold eller supplerende oplysninger i erklæringen. Da 

revisor heller ikke udtrykker en konklusion, kan virksomheden fx skjule et ulovligt 

aktionærlån eller andre ulovligheder. Revisor kan, med de få handlinger der udføres, have 

svært ved at opdage og gøre eksterne regnskabsbrugere opmærksom herpå. 

  

                                                           
49 Jf. ISRS 4410 (ajourført), punkt 39 og punkt 40 (i) 
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4.3 Review 

Under dette afsnit, vil ISRE 2400 (ajourført), ’Opgaver om review af historiske 

regnskaber’, udgivet af FSR - Danske Revisorer, i september 2012, der gælder for 

reviewopgaver, der afsluttes den 31. december 2013 eller senere blive gennemgået. 

Med en reviewerklæring giver revisor en begrænset sikkerhed for årsrapporten. 

Erklæringen henvender sig til virksomheder, som ikke har behov for høj sikkerhed samt 

alle de kontroller og handlinger, der udføres ved revision, men stadig en mindre form for 

sikkerhed.  

 

4.3.1 Formål 
Revisors formål med review er at opnå en begrænset sikkerhed om, at årsrapporten som 

helhed er uden væsentlig fejlinformation på baggrund af de foretagne forespørgsler og 

analytiske handlinger.50 I modsætning til ISRS 4410 DK (ajourført), ’Opgaver om 

opstilling af finansielle oplysninger’, udføres der ved reviewhandlinger, som i erklæringen 

er med til at skabe sikkerhed. 

 

4.3.2 Udførelse 
Ved reviewopgaver skal revisor som udgangspunkt udføre forespørgsler og analytiske 

handlinger,51 i modsætning til opstilling af finansielle oplysninger, hvor der bliver udført 

meget få handlinger.  

Revisor skal i forhold til opgaven og klienten være uafhængig og overholde de etiske krav 

for revisorer.52 I erklæringen om review giver revisor en begrænset sikkerhed, hvorfor det 

er vigtigt, at revisor er uafhængig og objektiv. Revisor skal også her fremstå som 

offentlighedens tillidsrepræsentant og give regnskabsbrugerne tillid til det udførte arbejde. 

Kan revisor ikke opnå at være uafhængig, skal revisor fratræde opgaven. 

Den opgaveansvarlige partner påtager sig ansvaret for den samlede reviewopgave, 

herunder ansvaret for, at opgaveteamet har kompetencerne, færdighederne og den 

                                                           
50 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 14 
51 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 7 
52 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 21 
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nødvendige faglige viden samt ekspertise indenfor regnskabsaflæggelse til at udføre 

opgaven.53      

I planlægningsfasen skal revisor vurdere, om reviewopgaven kan accepteres. Revisor skal 

stille selv sig spørgsmålet: ’kan jeg’ udføre opgaven og ’må jeg’ acceptere opgaven. Dette 

gøres i forbindelse med, at revisor samtidig skal overveje følgende forhold, før en accept af 

en reviewopgave:54  

• kan revisor bevare sin uafhængighed, 

• har revisor den nødvendige kompetence til at udføre opgaven, 

• er den regnskabsmæssige begrebsramme ved udarbejdelse af årsrapporten 

acceptabel, 

• kan revisor få adgang til de nødvendige informationer, registreringer, 

dokumentation og andre forhold, og er disse pålidelige til udførelse af 

reviewopgaven, 

• anerkender og forstår ledelsen sit ansvar. 

Der skal være særlig fokus på ovenstående ved klientens accept, for at undgå senere 

vanskeligheder på grund af manglende dokumentation eller tilstrækkelig og egnet bevis. 

Revisor kan risikere at skulle udføre yderligere handlinger, hvis der mangler 

dokumentation eller tilstrækkeligt og egnet bevis.       

Bliver revisor opmærksom på elementer, der tyder på, at ovenstående forhold ikke er, eller 

vil blive opfyldt, således at revisor ikke kan udføre opgaven på en tilfredsstillende måde, 

kan revisor ikke påtage sig reviewopgaven.55 Det kan have fatale konsekvenser for revisor, 

at påtage sig opgaven, hvis ovenstående forhold ikke er overvejet og dokumenteret.  

Som en del af det indledede arbejde skal der udarbejdes et skriftligt aftalebrev eller en 

anden form for skriftlig aftale mellem revisor og den daglige ledelse. Hvis det er relevant, 

kan aftalen også udarbejdes mellem revisor og den øverste ledelse. Aftalen skal indeholde 

en beskrivelse af, hvad der er revisors og den daglige ledelsens ansvar, formålet og 

                                                           
53 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 24 og 25 
54 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 29 og 30 
55 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 31 og 32 
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omfanget af reviewopgaven, samt at der ikke udføres revision.56 Formålet med aftalebrevet 

er at undgå en mulig forventningskløft mellem revisor og klienten. Aftalebrevet 

understreger overfor klienten, at der ikke udføres revision, men kun analytiske handlinger 

og forespørgsler, og revisor derefter vil give en konklusion med begrænset sikkerhed.   

Som en del af planlægningen, skal revisor også opnå en generel forståelse af 

virksomheden, herunder: 57 

• hvilken branche virksomheden opererer i,  

• om der er gældende særlovgivning for branchen,  

• virksomhedens aktiviteter, struktur, og  

• anvendelse af regnskabsprincipper mv.  

Disse handlinger danner grundlag for den vurdering, revisor skal foretage, på om der er 

den fornødne kompetence til at udføre reviewopgaven. Samtidig danner det grundlag for, 

at revisor kan foretage tilstrækkelige forespørgsler og analytiske handlinger under udførsel 

af opgaven.  

Der skal i planlægningsfasen fastsættes et væsentlighedsbeløb. Revisor tager udgangspunkt 

i dette ved vurdering af, om der er indhentet tilstrækkeligt og egnet dokumentation for de 

forespørgslerne og de analytiske handlinger, der er udført.58  

Efter planlægningsfasen og i forbindelse med udførelse af review, skal revisor, som 

tidligere nævnt, udføre analytiske handlinger. Ved analytiske handlinger skal revisor 

vurdere de finansielle og ikke finansielle oplysninger i årsrapporten. Dette kan udføres på 

følgende måde:59 

• sammenholde regnskabstal med tidligere år,  

• sammenholde regnskabstal med udarbejdede budgetter, 

• identificerer forhold, der ikke er overensstemmelse med informationer fra ledelsen. 

                                                           
56 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 37 
57 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 46 
58 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 43 
59 Jf. ISRE 2400 (ajourført), afsnit 90 samt egen virkning.  
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Revisor skal yderligere indhente informationer om virksomhedens finansielle og ikke 

finansielle oplysninger gennem forespørgsler. Forespørgslerne skal være rettet mod den 

daglige eller øverste ledelse og medarbejdere, og kan omfatte følgende:60  

• betydelige ændringer i virksomhedens aktiviteter og låneaftaler,    

• transaktioner med nærtstående parter, 

• redegørelse for hvilke overvejelser ledelsen har gjort sig i forbindelse med 

fastsættelse af skøn, 

• om ledelsen er blevet opmærksom på besvigelser eller andre ulovlige handlinger, 

herunder manglende overholdelse af lovgivningen, 

• om ledelsen er bekendt med begivenheder mellem balancedagen og revisors 

erklæring, som kræver korrektioner eller oplysninger i årsrapporten, 

• og om der er begivenheder, der skaber tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte 

driften. 

Hvis revisor via sine forespørgsler og analytiske handlinger bliver opmærksom på forhold, 

der kan give anledning til, at revisor vurderer, at årsrapporten kan indeholde væsentlige 

fejl, skal der udføres andre handlinger.61 Andre handlinger kan omfatte mere detaljerede 

forespørgsler og analytiske handlinger, der henvender sig til de områder, hvor revisor har 

vurderet, at årsrapporten kan indeholde fejl. Andre handlinger kan også være 

substansbaserede detailtest eller indhentelse af eksterne bekræftelser. 

Efter god revisorskik skal revisor udføre opgaven med omhu og hurtighed.62 Bliver revisor 

nødt til at udføre andre handlinger for at opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis, og 

samtidig skal udføre opgaven med omhu og hurtighed efter godrevisorskik, kan det sætte 

revisor under pres tids- og honorarmæssigt. I disse tilfælde kan det derfor diskuteres, om 

det ville være mere hensigtsmæssigt at udføre en revision, da omfanget af handlinger kan 

nærme sig dette. Resultatet afhænger selvfølgelig af den enkelte situation, samt hvilke 

omstændigheder revisor kommer ud for under udførslen.  

                                                           
60 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 48 
61 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 57 
62 Jf. RL § 16 
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Klienten vil have en naturlig forventning om, at der vil være en omkostningsbesparelse ved 

review i forhold til revision. Bliver revisor nødsaget til at udføre andre revisions handlinger 

i tilfælde af, at der ikke kan opnås tilstrækkelig og egnet bevis på baggrund af analytiske 

handlinger og forespørgsler, kan besparelsen minimeres. Der opstår igen tvivl, om 

virksomheden får ’mere for pengene’ ved revision, da forskellen minimeres. 

For at kunne foretage analytiske handlinger, stilles der højere krav til revisors 

kompetencer. Det kræver en vis viden og kendskab til fag og branche at kunne udfører et 

review. Skal revisor indhente tilstrækkelig viden om virksomheden via forespørgsler, 

kræver det, at revisor har stor viden om kunden, branchen som virksomheden befinder sig 

i, virksomhedens interne kontroller mv. Denne viden skal benyttes for at stille de rigtige 

spørgsmål til virksomheden. Det kan derfor være vanskeligt for en mindre erfaren revisor 

at udføre et review i forhold til revision, hvilket kan resultere i, at revisor ikke får stillet de 

rigtige spørgsmål, og der derved ikke kan indhentes tilstrækkelig og egnet bevis.   

Til sidst i udførslen skal revisor vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften 

(herefter omtalt som going concern problemer). Bliver revisor bekendt med going concern 

problemer, der kan vække tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal der 

udføres forespørgsler til ledelsen omkring fremtidige planer.63 Da der gives sikkerhed for 

fremtidig drift for virksomheden via reviewerklæringen, skal revisor vurdere forhold 

omkring dette. 

 

4.3.3 Erklæringen 
Revisor skal i reviewerklæringen erklære, om at der er opnået tilstrækkelig og egnet bevis 

for, at revisor ikke er blevet bekendt med forhold, der giver revisor grund til at mene, at 

årsrapporten ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Konklusionen er udformet negativt i forhold til revision, hvor man udtrykker en positiv 

konklusion. Dette skyldes, at revisor giver en begrænset sikkerhed ved review, og der ikke 

er udført handlinger, som er lige så omfattende som ved revision. Sikkerhedsgraden, der 

gives ved en reviewerklæring, er ca. 60-65 %, alt efter virksomhedstype, branche samt 

andre specifikke forhold vedr. virksomheden. 

                                                           
63 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 53 og 54 
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Reviewerklæringen skal blandt andet indeholde en beskrivelse, at revisor primært har 

foretaget forespørgsler til den daglige ledelse samt anvendt analytiske handlinger. På denne 

måde kan regnskabsbrugerne læse sig til, hvad revisor har baseret sin konklusion på, og 

således ikke formode, at der er udført revisionshandlinger.64  

Yderligere skal det også fremgå af revisors reviewerklæring, at det er ledelsens ansvar, at 

årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme og ikke revideres.  

Revisor udtrykker i erklæringen en konklusion på det udførte arbejde. Revisor kan 

udtrykke denne med eller uden modifikationer.65 Modifikationer til konklusionen 

fremkommer evt., hvis revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkelig og egnet bevis for en 

eller flere specifikke poster i årsrapporten, som er væsentlige for årsrapporten som 

helhed.66 Konstaterer revisor, at årsrapporten indeholder væsentlige fejlinformationer, skal 

det udtrykkes i konklusionen som forbehold (modifikation) eller som en afkræftende 

konklusion (revisor fraråder en godkendelse af årsrapporten).67  

Forbehold svare til, at revisor har fundet forhold, som er væsentlig for årsrapporten, men 

ikke har gennemgribende indvirkning på årsrapporten som helhed. Har revisor opdaget 

forhold, som har både en væsentlig og gennemgribende indvirkning på årsrapporten, kan 

revisor udtrykke en afkræftende konklusion.68  

I de situationer, hvor revisor ikke kan opnå begrænset sikkerhed, og grundet dette udtrykke 

en konklusion med forbehold, kan revisor enten vælge mellem ikke udtrykke en 

konklusion i reviewerklæringen, eller vælge helt at fratræde opgaven.69     

Det er vigtigt, at revisor anvender det rigtige udtryk i konklusionsafsnittet, således 

regnskabsbrugeren ikke kommer i tvivl, om der er tale om en konklusion med eller uden 

modifikationer, forbehold eller en afkræftende konklusion.      

                                                           
64 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 86 (g) ii) 
65 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 73 
66 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 75 
67 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 76 
68 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 77 
69 Jf. ISRE 2400 (ajourført), punkt 81 og 82 



Page 57 of 125 

 

4.4 Udvidet gennemgang 

I dette afsnit vil vi gennemgå ’Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der 

udarbejdes efter årsregnskabsloven’. Standarden er udgivet af FSR - Danske Revisorer, i 

april 2013 og omfattes af valg af udvidet gennemgang på den ordinære generalforsamling, 

der afholdes den 1. december 2013 eller senere.  

Med en erklæring om udvidet gennemgang, giver revisor en begrænset sikkerhed for 

årsrapporten ligesom ved review. Standarden bygger primært på reviewhandlinger, men 

stiller krav om yderligere fire supplerende handlinger. Dette medfører, at erklæringen giver 

yderligere sikkerhed og placerer sig et sted mellem review og revision (60 - 95 %).   

Erklæringen henvender sig primært til virksomheder over grænsen for fravalg af revision 

til regnskabsklasse C, som ikke har behov for høj sikkerhed samt alle de kontroller og 

handlinger, der udføres ved revision, men som stadig har behov for en form for sikkerhed.  

 
4.4.1 Formål 
Revisors formål med udvidet gennemgang er at opnå en begrænset sikkerhed for, at 

årsrapporten som helhed er uden væsentlig fejlinformation. Dette opnås på baggrund af 

forespørgsler, analytiske handlinger samt de fire supplerende handlinger.70  

 
4.4.2 Udførelse 
Som tidligere beskrevet, bygger udvidet gennemgang på reviewhandlinger samt fire 

supplerende handlinger. Vi har valgt ikke at gennemgå udførsel af planlægning, 

reviewhandlingerne og dertil afsluttende handlinger i dette afsnit, da de er identiske med de 

handlinger, der foretages under review, som er gennemgået under afsnit 4.3.2. Vores fokus 

vil derfor være på de fire supplerende handlinger samt de vigtige forudsætninger, der er i 

forbindelse med udvidet gennemgang. 

Revisor må ikke acceptere opgaver om udvidet gennemgang, hvis klienten ikke opfylder 

betingelserne for anvendelse af udvidet gennemgang efter årsregnskabslovens § 135, stk. 1. 

Eller hvis omstændighederne tyder på, at det vil være uhensigtsmæssigt at udføre en 

                                                           
70 Jf. FSR’s standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, punkt 4 
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udvidet gennemgang.71 Det kan føre til fatale konsekvenser, hvis det for virksomheden 

ikke er hensigtsmæssigt at udføre udvidet gennemgang, og det gøres alligevel. 

Samtidig skal revisor være opmærksom på, om der kan skabes tvivl om ledelsens 

intrigeret, eller om ledelsen vil begrænse revisors arbejde. I disse tilfælde må revisor heller 

ikke acceptere opgaven.  

Ved udførslen af udvidet gennemgang, som før nævnt, skal der udføres fire yderligere 

handlinger i forhold til review. Tillægshandlingerne efter ISRE 2400 (ajourført), er 

følgende:72  

1. Indhente udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen, såfremt det 

er relevant. Formålet med denne handling er at opnå supplerende bevis for 

virksomhedens aktiver, forpligtelser samt eventuelle forpligtelser og 

sikkerhedsstillelser i årsrapporten. 

2. Indhente engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens 

pengeinstitutter, såfremt det er relevant. Handlingens formål er at opnå supplerende 

bevis for virksomhedens likvide beholdninger, værdipapirdepoter samt eventuelle 

forpligtelser og sikkerhedsstillelser i årsrapporten.  Relevansen af denne handling 

er til stede, hvis virksomheden i regnskabsåret har haft et pengeinstitut. 

3. Indhente oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelser (advokatbreve), 

såfremt det er relevant. Formålet med denne handling er at opnå supplerende bevis 

for eventuelle retssager eller lignende forhold for at opnå bevis for den 

regnskabsmæssige behandling af disse forhold i årsrapporten. Handlingen er kun 

relevant, hvis virksomheden har en advokat. 

4. Indhente dokumentation for at virksomhedens indberetninger af A-skat, AM-

bidrag, merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt indberettet på grundlag af 

bogføringen, såfremt det er relevant. Formålet med disse handlinger er at opnå 

supplerende bevis for, at virksomhedens bogføring stemmer overens med de 

indberettede oplysninger. 

                                                           
71 Jf. Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, punkt 18 
72 Jf. Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, punkt 43 
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Det kan diskuteres, hvorvidt de fire supplerende handlinger skaber merværdi for 

regnskabsbrugeren i forhold til review efter ISRE 2400 (ajourført). Udtalelser fra FSR 

indikerer, at udvidet gennemgang giver en sikkerhed et sted mellem review og revision, 

men et helt klart svar kan de ikke komme med.73 

Afsluttende handlinger er, som før nævnt, identiske med review, hvorfor de er omtalt i 

tidligere afsnit. 

 

4.4.3 Erklæringen 
Revisor skal vurdere, om der er opnået et tilstrækkelig og egnet bevis med 

reviewhandlinger samt de fire supplerende handlinger, der foretages for udvidet 

gennemgang.  

Erklæringen afgives med sikkerhed og indeholder blandt andet følgende afsnit: 

• Ledelsens ansvar forbindelse med udvidet gennemgang og årsrapporten, 

• revisors ansvar i forbindelse med udvidet gennemgang og årsrapporten og, 

• en konklusion på det udførte arbejde. 

Afsnittene med ansvarsbeskrivelse for både ledelse og revisor giver regnskabsbruger en 

forklaring til, hvem der har ansvaret. Formålet er at minimerer en evt. forventningskløft, 

der kan opstå i fremtiden. 

Konklusionen i erklæringen ved udvidet gennemgang er baseret på, at revisor opnår 

begrænset sikkerhed og et årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.74 Har 

revisor ikke opnået tilstrækkelig og egnet bevis gennem de først planlagte forespørgsler og 

analytiske handlinger, skal der udføres andre handlinger. På baggrund af de udførte 

handlinger, skal revisor være i stand til at udtrykke en konklusion.75  

                                                           
73 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/SMV-standard 
74 Jf. Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, punkt 4 
75 Jf. Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, punkt 53 
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Som ved reviewopgaven kan revisor udtrykke en konklusion med eller uden 

modifikationer, med forbehold, afkræftende konklusion, vælge ikke at udtrykke en 

konklusion eller fratræde opgaven, hvis dette findes nødvendigt.76 

Konklusion er positiv bekræftende ligesom ved revision, da revisor i sin konklusion giver 

udtryk for, hvorvidt årsrapporten i alle henseender er udarbejdet i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. De fire supplerende handlinger skulle være nok til, at konklusion 

ændres fra negativ ved review til positiv ved udvidet gennemgang.  

Til sidst skal revisor i erklæringen gøre opmærksom på, at udvidet gennemgang er mindre 

omfangsrig i forhold til revision. På den måde gør revisor regnskabsbrugeren opmærksom 

på, at erklæringen giver mindre sikkerhed end revision. Erklæringen skal indeholde en 

beskrivelse af revisors arbejdshandlinger, samt at der ikke er udført revision, hvorfor der 

ikke kan udtrykkes en revisionskonklusion.77   

 
  

                                                           
76 Jf. Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, punkt 59-72 
77 Jf. Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, punkt 73, f 
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4.4 Revision 
I følgende afsnit kommer vi ind på de elementer, der gør sig gældende for revision, 

herunder formålet med revision, hvordan revisionen udføres samt den revisionspåtegning, 

der afgives i forbindelse hermed.  

Med udgangspunkt i de 37 standarder en revision omfatter, udfører revisor sit arbejde for 

til sidst at kunne konkluderer på det udførte arbejde. 

 
4.4.1 Formål 
Revisors formål med revisionen er reguleret i ISA 200. I denne omtales, at revisors 

overordnede formål med revision er at udtrykke en konklusion på, hvorvidt årsrapporten er 

udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 

Revisor er således underlagt en række love og standarder ved udførelsen af revisionen, der 

har til hensigt at øge regnskabsbrugerenes tillid til den reviderede årsrapport.78 

Ved revision skal revisor opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder 

væsentlig fejlinformation. Således kan revisor udtrykke en konklusion omkring, hvorvidt 

årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme. For at sige det mere præcis, skal revisor tilføre troværdighed til de 

informationer og beslutninger, der er taget for en årsrapport på et uafhængigt grundlag.79  

 

4.4.2 Udførslen 
Inden påbegyndelse af revisionen skal revisor sikre sig, at forudsætningen for en revision 

er til stede, hvilket omfatter:80 

• at den benyttede begrebsramme til udarbejdelse af årsrapporten er acceptabel og, 

• opnåelse af ledelsens accept, for at de forstår deres ansvar i forbindelse med 

revisionen. 

                                                           
78 Jf. ISA 200, pkt. 3. 
79 Bøg, Kjeld Chr. og Kiertzner, Professionsetik for revisorer, side 13 
80 Jf. ISA 210, pkt. 6. 



Page 62 of 125 

 

Når revisor afgiver erklæringer med sikkerhed, vil der være arbejdshandlinger i forbindelse 

med planlægningen, der skal udføres. Arbejdshandlinger omfatter bl.a. udarbejdelse af 

aftalebrev, opnåelse af forståelse, indsigt i virksomhedens interne og eksterne miljø. 

Aftalebrevet indeholder vigtige elementer, som klarlægger, hvem der har ansvaret for hvad 

i forbindelse med revisionen og den aftalte opgave.81 Aftalebrev for revision kan indeholde 

følgende punkter: 

• formålet med revisionen,  

• hvilket omfang revisionen har,  

• hvilke revisionsstandarder der benyttes,  

• hvilket ansvar der ligger hos revisor,  

• ledelsens ansvar, 

• hvilken begrebsramme der benyttes til udarbejdelse af årsrapporten,  

• en beskrivelse af revisors rapportering til ledelsen og hvilke metoder, der vil 

benyttes hertil, 

• oplysninger om forventninger, hvilket omfatter nøgleforudsætninger som fx 

assistance fra kunden, tidsfrister samt kvaliteten af materialet, der leveres til 

revisor. 

Aftalebrevet er vigtigt ved revision i forhold til at få klarlagt hvilke forventninger, der 

ligger fra revisor til ledelsen, samt hvad ledelsen kan forvente af revisor. 

På planlægningsstadiet skal revisor ydermere fastsætte et passende væsentlighedsniveau i 

relation til den givne virksomhed, dennes risici og revisorens professionel skepsis, jf. ISA 

320.82 Revisor skal reducerer revisionsrisikoen til et tilfredsstillende niveau ved at 

indsamle tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. På denne måde sikres en høj grad af 

sikkerhed for, at den årsrapport, der aflægges, er retvisende. I relation til selve revisionen 

benyttes væsentligheden i forbindelse med hvilke væsentlige regnskabsposter, der er til 

stede, og hvor den primære revision dermed skal vægtes.  

                                                           
81 Jf. ISA 210, pkt. 10 
82 Jf. ISA 200, A1 – Revisionsrisikoen er defineret som den risiko der er til stede for at revisor udtrykker en 
forkert konklusion, når regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. 
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Revisionen skal, som de andre metoder, være omkostningseffektiv, hvorfor det naturligvis 

ikke vil være fordelagtigt at udføre en ’fuld/total’ revision, hvor revisor kan give fuld 

sikkerhed for årsrapporten i sin konklusion. Dette betyder nærmere, at når der i 

revisionserklæring afgives konklusion med høj grad af sikkerhed, vil årsrapporten med 95 

% sikkerhed giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle 

status.83 Revisor har således taget højde for dette i sin væsentlighedsfastsættelse. 

På planlægningsstadiet skal revisor yderligere vurdere de risici, der kan foreligger for at 

årsrapporten indeholder væsentlig fejlinformation (revisionsrisikoen). For at imødegå disse 

risici, skal revisor planlægge arbejdshandlinger for at opnå den ønskede grad af sikkerhed i 

erklæringen. 

Forskellen mellem revision, udvidet gennemgang og review skal primært findes i 

mængden af de arbejdshandlinger, der udføres og i denne forbindelse den sikkerhed, 

erklæringen udtrykker. Med andre ord kommer handlinger til at varierer i forhold til 

hvilken erklæring, der skal afgives, og revision vil derfor omfatte flere handlinger end der 

er omtalt i de tre foregående afsnit. 

Revisor skal i sin revision verificere de påstande og regnskabsoplysninger, der forelægges 

af virksomhedens ledelse. Det er derfor vigtigt, at revisor har kendskab til virksomheden, 

herunder især virksomhedens interne kontroller og forretningsgange. Mindre virksomheder 

vil ofte opleve, at der er få eller ingen interne kontroller og funktionsadskillelse, da 

kapaciteten ikke er til dette. Men da de mindre virksomheder som oftest er mindre 

kompleks strukturmæssigt, giver dette dem mulighed for at føre et mere effektivt tilsyn, 

som opvejer den manglende interne kontrol og funktionsadskillelse. 

For at verificerer de oplysninger, der er givet af ledelsen, skal revisor foretage en række 

handlinger, herunder kan nævnes: 84  

• forespørgsler,  

• analytiske handlinger,  

• undersøgelser,  

• observationer,  
                                                           
83 Fuchsel, Gath, Langsted, Skovby, Revisor regulering & rapportering, side 173-174 
84 Jf. ISA 500 
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• indhentelse af bekræftelse fra tredjemand,  

• efterregning og,  

• genudførelse.  

Samtidig skal revisor udvise professionel skepsis for at kunne verificere de forlagte 

oplysninger.85 Ved mængden af handlinger ses en tydelig forskel i forhold til de tre 

foregående afsnit. 

Ud fra de revisionsbeviser, som revisor indsamler, er revisor i stand til at udarbejde sin 

revisionskonklusion.86 Revisor skal derfor udføre de planlagte risikovurderingshandlinger 

og eventuelle yderligere revisionshandlinger, herunder test af virksomhedens interne 

kontroller og substanshandlinger (detailtest og substansanalytiske handlinger).87  

Revisor er forpligtet til at dokumentere de udførte handlinger, sin kommunikation med 

virksomhedens ledelse (protokol) samt reagere på eventuelle besvigelser eller væsentlige 

risici, hvilket er dikteret i revisorloven. 

Som en del af det afsluttende arbejde skal revisor indhente dokumentation på, om der har 

været begivenheder efter regnskabsåret, der har haft betydning for årsrapporten. 

Dokumentationen skal indhentes for perioden mellem balancedatoen og datoen på revisors 

erklæring.88 I sammenhæng med dette skal revisor indhente dokumentation for, at 

virksomheden fungerer under forudsætning af forsat drift.89 

 
4.4.3 Erklæringer 
Efter endt revision skal revisor afgive en revisionspåtegning på det udførte arbejde, 

herunder en konklusion.90 Udformningen af konklusionen tager udgangspunkt i ISA 700, 

samt erklæringsbekendtgørelsen §§ 3-8. 

Revisorloven kan betragtes som revisionspåtegningens lovgrundlag, og regelsættet skal 

derfor altid efterleves. I erklæringsbekendtgørelsen finder man en uddybelse af 

                                                           
85 Jf. ISA 200, pkt. 15 
86 Jf. ISA 315 og 330 
87 Jf. ISA 500, pkt. 10 
88 Jf. ISA 560, pkt. 4 
89 Jf. ISA 570, pkt. 1 
90 Jf. RL § 19 
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revisorlovens reguleringer, hvorfor denne vurderes relevant i denne situation. Revisors 

erklæring om revision består af følgende bestanddele, hvor vi har valgt at uddybe de 

væsentligste elementer: 

1. Identifikation af den reviderede årsrapport og den regnskabsmæssige 

begrebsramme, 

2. Ledelsens ansvar for årsrapporten, 

3. Revisors ansvar, 

4. Konklusion, 

5. Udtalelse om ledelsesberetningen. 

Under punktet ledelsens ansvar, skal det anføres, at det er ledelsen, der har ansvaret for 

udarbejdelse af årsrapporten, de interne kontroller, og at den aflagte årsrapport giver et 

retvisende billede i overensstemmelse med den anvendte begrebsramme.91 

Regnskabsbrugeren skal med dette afsnit ikke være i tvivl om, hvem der har det endelige 

ansvar for udarbejdelsen af årsrapporten. I påtegningen skal revisor ligeledes angive 

hvilket ansvar, der ligger på deres side. Dette omfatter ansvaret for at udtrykke en 

konklusion på årsrapporten.  

Revisors ansvar bliver således fuldstændig adskilt fra ledelsens. Afsnittet skal yderligere 

tydeligt anføre, hvis revisionen har eller ikke har givet anledning til forbehold.92 

 

Konklusionen på årsrapporten indeholder en skriftlig vurdering af, hvorvidt årsrapporten er 

udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen, og om årsrapporten som helhed giver et 

retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.93 

På bagrund af den indsamlede information og dokumentation samt den fastsatte 

væsentlighed foretager revisor en vurdering af, om konklusionen skal være med eller uden 

forbehold, supplerende oplysninger eller om konklusionen skal være afkræftende.  

                                                           
91 Sudan, Sumit, Samuelsen, Martin, Parker, Henrik og Davidsen, Christina M., Revision i praksis, side 345 
92 Sudan, Sumit, Samuelsen, Martin, Parker, Henrik og Davidsen, Christina M., Revision i praksis, side 346 
93 Erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 4 
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Supplerende oplysning gives i de situationer, hvor revisor ønsker at henlede 

opmærksomheden på forhold, der er fundet i årsrapporten. Dette kan omfatte en særlig 

forståelse af revisionen, eller hvor det i lovgivning er krævet, fx hvis ledelsen kan ifalde 

ansvar. Som supplerende oplysning kan der afgives tre forskellige typer:94 

• Vedrørende forhold i årsrapporten, hvilket omfatter forhold, der kan genfindes i 

årsrapporten, fx i en note. Dette kan fx være betydelig usikkerhed om 

virksomhedens fortsatte drift eller poster i årsrapporten, der er behæftet med 

betydelig usikkerhed. 

• Vedrørende forståelse af årsrapporten, benyttes i de tilfælde, hvor revisor ønsker at 

fremhæve forhold, der ikke er præsenteret i årsrapporten, som han har vurderet 

relevant for regnskabsbrugerens forståelse af årsrapporten, fx hvis 

sammenligningstal ikke er revideret. 

• Vedrørende andre forhold omfatter lovkrav som fx bogføringsloven ikke er 

overholdt forhold, hvor ledelsen kan ifalde ansvar.  

Forbehold i en revisionspåtegning skal placeres særskilt i påtegningen med overskriften 

’forbehold’ og kan fremkomme, når revisor, på baggrund af det opnåede revisionsbevis, 

kan konkludere, at årsrapporten indeholder væsentlig fejl eller mangler (dette kaldes også 

’uenighed med ledelsen’) eller, når revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis til at konkludere, at årsrapporten er uden væsentlige fejlinformation (dette 

kaldes også ’manglende revisionsbevis’).95 Når der foretages forbehold, som ovenstående 

kaldes dette også at foretage modifikationer til revisionspåtegningen. 

En påtegning med et forbehold kan være fatal for virksomhedens økonomiske stilling i 

forhold til omverdenen.  

Afkræftende konklusion er et udtryk for, at revisor ikke mener, at årsrapporten giver et 

retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat og 

fremkommer, når der er forbehold, som er gennemgribende og væsentlige, hvorpå revisor 

ikke kan afgive konklusion. 

                                                           
94 Jf. Erkl. bek. § 7, stk. 1, ISA 706 pk. 8 og Erkl.bek. § 7, stk. 2 
95 Jf. Erkl.bek. § 6 og ISA 705 pkt. 6  
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Det er vigtigt for virksomheden at forstå, hvad revisionspåtegningen indeholder og 

indebærer, da det er her, hvor ansvaret bliver fordelt mellem revisor og ledelsen i 

forlængelse af et aftalebrev. Samtidig kan en påtegning med modifikationer have 

påvirkning på virksomhedens interessenter, hvorfor der, ved opgørelse af nytteværdi af 

revision, skal tages forhold for dette. 

 
4.4.4 Revisionsprotokollen 
Revisors formål med revisionsprotokollen er, på en let og overskuelig måde, at videregive 

relevante oplysninger til virksomhedens øverste ledelse. Revisionsprotokollen er med til at 

kommunikere med virksomhedens øverste ledelse, som revisorloven forskriver det.96 Som 

hovedtræk kan nævnes, at revisionsprotokollens formål er at videregive: 

• væsentlige spørgsmål, der er fundet vedrørende revisionen, herunder usikkerheder, 

fejl eller mangler i virksomhedens bogholderi, årsrapport eller de interne 

kontroller,97 

• forhold, der kunne være betydelige for virksomhedens øverste ledelse, i forhold til 

hvis der skal foretages beslutninger på baggrund af årsrapporten.98 

I revisionsprotokollen skal revisor beskrive arten og omfanget af revisionen samt foretage 

konklusion herpå.99 Det er derfor også i revisionsprotokollen eventuelle forhold, der har 

ført til modifikationer i revisionspåtegningen, bliver uddybet.  

Sammenholdelse af erklæringerne vil blive foretaget i kapitel 5. 

 

4.5 Delkonklusion 
De fire erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse for SM-virksomheder er meget 

forskellige, dog er der enkelte steder hvor de supplerer hinanden, fx ved planlægning og 

ved afsluttende handlinger.  

Reglerne for de fire erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse er meget omfangsrige, især 

ved revision som er den mest omfattende af de fire erklæringstyper. Opstilling af 
                                                           
96 Jf. ISA 260 
97 Jf. RL § 20, stk. 3,1 pkt. 
98 Jf. RL § 20, stk. 3,2 pkt. 
99 Jf. RL § 20, stk. 3 
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finansielle oplysninger er derimod en direkte modsætning til revision, da reglerne ikke er 

lige så omfangsrige. Review og udvidet gennemgang ligger et sted imellem disse 

erklæringstyper, og reglerne svarer derfor til en blanding mellem de to førnævnte. 

Revision tager udgangspunkt i de 37 ISA’er, hvor der ikke skelnes mellem store og små 

virksomheder. Under revision foretages analyse, forespørgsler og verifikation af de 

modtagne oplysninger. 

Udvidet gennemgang tager udgangspunkt i ISRE 2400, men har yderligere krav til fire 

supplerende handlinger. De fire supplerende handlinger omfatter indhentelse af ting-, 

person- og bilbog, engagementsbekræftelse, oplysninger fra advokatforbindelse og 

dokumentation for virksomhedernes indberetninger af A-skat, AM-bidrag mv. 

Review omtales i ISRE 2400, som også er udgangspunktet for udvidet gennemgang. Ved 

review foretages handlinger som omfatter forespørgsler og analyser. 

Opstilling af finansielle oplysninger foretages med udgangspunkt i ISRS 4410. Revisor 

udfører ved denne udelukkende regnskabsmæssig assistance. 
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Kapitel 5 - Sammenholdelse af erklæringstyper 
Ved virksomhedens valg af erklæringstype er det vigtigt, at virksomheden overvejer, 

hvilke konsekvenser dette kunne have for evt. fremtidige økonomiske beslutninger. 

Formålet med dette kapitel er at give overblik over hvilke forskelle, der er mellem de 

forskellige erklæringstyper, og hvad dette evt. kan indebære og påvirke. 

 
5.1 Forskelle i erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse 
Vi vil i dette afsnit sammenholde de fire erklæringstyper i forbindelse med aflæggelse af 

årsrapport, som er gennemgået i kapitel 4.  

 
5.1.1 Formål 
Formålet med de fire erklæringer er forskellige. Revision har til formål, at øge 

regnskabsbrugerenes tillid til den reviderede årsrapport, hvor revisor giver høj grad af 

sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformation.  

Udvidet gennemgang er et alternativ til revision for SM-virksomheder, som ikke har behov 

for revision og alle de tvungen revisionshandlinger. Formålet hermed er at opnå begrænset 

sikkerhed for, at årsrapporten som helhed er uden væsentlig fejlinformation. Den 

begrænsede sikkerhed opnås ved reviewhandlinger samt de fire supplerende handlinger.   

Formålet med review er lig formålet med udvidet gennemgang, hvor revisor skal opnå 

begrænset sikkerhed for, at årsrapporten som helhed er uden væsentlig fejlinformation. 

Sikkerhedsgraden er dog lavere end udvidet gennemgang, som indeholder krav til fire 

supplerende handlinger. Det er disse handlinger, der skulle udgøre forskelle for at opnå en 

større sikkerhed. 

Opstilling af finansielle oplysninger har til formål, at revisor anvender sin faglige 

ekspertise inden for regnskabsudarbejdelse og regnskabsaflæggelse. Der gives ingen 

sikkerhed ved opstilling af finansielle oplysninger, da der kun er udført regnskabsmæssig 

assistance.   
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5.1.2 Udførslen 
I planlægningsfasen er der arbejdshandlinger, som er fælles for alle fire erklæringstyper. 

De fælles handlinger er følgende:  

• accept af klienten,  

• udarbejdelse af et aftalebrev eller anden aftale mellem revisor og virksomhedens 

ledelse,  

• vurdering af, om revisor har den nødvendige kompetence og fagligviden til at løse 

opgaven og  

• revisor skal indhente en generel forståelse af klienten, dennes omgivelser og 

branche mv.  

Aftalen om det arbejde, der skal udføres mellem revisor og virksomhedens ledelse, spiller 

en stor rolle i hele regnskabsaflæggelseprocessen for alle erklæringstyper. Det er dog kun 

ved revision, der stilles krav om et aftalebrev. Ved de tre andre erklæringstyper kan revisor 

vælge mellem at beskrive og aftale opgavens indhold, omfang, ledelsens og revisors ansvar 

mv. skriftligt eller mundtligt.  

Revisor skal i alle sine alle aftaler gøre klienten opmærksom på, hvad der er revisors og 

ledelsens ansvar, hvilke arbejdshandlinger der udføres. Ydermere skal revisor gøre 

ledelsen opmærksom på formålet med arbejdshandlinger, samt om der udføres revision, 

udvidet gennemgang, review eller opstilling af finansielle oplysninger.  

Der er betydelige forskelle, når man kigger på udførslen af revision, udvidet gennemgang, 

review og opstilling af finansielle oplysninger. I nedenstående figur har vi sammenholdt de 

forskellige arbejdshandlinger, der udføres ved revision, udvidet gennemgang og review. Vi 

har valgt, at holde opstilling af finansielle oplysninger udenfor, da revisor her kun udfører 

regnskabsmæssig assistance. 
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Figur 5.1: Sammenligning af revision, udvidet gennemgang og review 

Kilde: Danske Revisorer - FSR, Revisionsfolder100  

Som det ses i ovenstående figur 5.1, adskiller arbejdshandlingerne ved revision sig 

væsentligt fra arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang og ved review. Der udføres 

primært forespørgsler og analytiske handlinger ved review og igen ved udvidet 

gennemgang, plus fire supplerende handlinger. Ved revision udføres der yderligere 

verifikation af oplysninger. 

Når der udføres review og udvidet gennemgang, skal revisor ikke verificere de modtagne 

oplysninger fra ledelsen eller foretage vurdering, efterprøvning, observation, gentagelser, 

beregninger eller indhente bekræftelser fra 3. mand, som revisor skal ved revision. I 

tilfælde, hvor forespørgsler og analytiske handlinger ikke er nok for at opnå tilstrækkelig 

og egnet dokumentation, kan revisor blive nødt til at udføre disse arbejdshandlinger 

alligevel. 

Forskellen på handlinger, der udføres ved revision, udvidet gennemgang og review munder 

således ud i en forskel i den sikkerhedsgrad, revisor giver i erklæringen. Jo flere handlinger 
                                                           
100 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Publikationer/FSR-Revisionsfolder.ashx 
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der udføres, jo højere sikkerhed giver revisor. I nedenstående figur har vi opstillet hvilken 

grad af sikkerhed, der gives ved de forskellige erklæringstyper:  

 Grad af sikkerhed Sikkerhed i procent 

Revision Høj grad 95 % 

Udvidet gennemgang Mellemhøj grad 60 – 95 %101 

Review Begrænset grad 60 – 65 %102 

Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger Ingen grad 0 % 

 
Figur 5.2: Sammenligning af sikkerhedsgrad 
Kilde: Egen tilvirkning 

I ovenstående figur 5.2 kan det ses, at sikkerhedsgraden på erklæringerne er forskellige. 

Sikkerhedsgraden og regnskabsbrugerenes troværdighed til årsrapporten stiger således i 

takt med de arbejdshandlinger, der udføres af revisor.   

Ved revision opnår revisor høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder 

væsentligt fejlindformation. Her giver revisor ca. 95 % sikkerhed for, at årsrapporten er 

retvisende. Ved udvidet gennemgang opnår revisor en begrænset sikkerhed, der ligger 

mellem review og revision. Sikkerhedsgraden vil her ligge et sted mellem 60 – 95 %. Hvor 

mange procent denne sikkerhed præcis er på, er en vurderingssag. Dette afhænger af den 

enkelte virksomhed, og hvilken værdi og mere sikkerhed de supplerende handlinger tilfører 

årsrapporten i forhold til review.  

Supplerende handlinger ved udvidet gennemgang kan være irrelevante for en virksomhed, 

hvis det ikke er muligt at foretage disse handlinger. Revisor vil i dette tilfælde kun udføre 

reviewhandlinger, men sikkerheden vil være et sted mellem review og revision, da der i 

realiteten gives en erklæring om udvidet gennemgang. Det vil ikke fremgå af revisors 

erklæring, at de supplerende handlinger ikke er udført, fordi de var irrelevante. Der vil 

være få virksomheder, hvor ingen af de fire supplerende handlinger er relevante, hvorfor 

denne problemstilling vil forekomme i meget få tilfælde.  

                                                           
101 Alt efter virksomhedes risiko, -type, branche mv. 
102 Alt efter virksomhedes risiko, -type, branche mv. 
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I få tilfælde kan revisor opnå lige så høj sikkerhed ved udvidet gennemgang som ved 

revision. Dette sker i det tilfælde, hvor alle fire krævede supplerende handlinger er 

relevante for virksomheden, samt revisor udfører andre handlinger, fordi der ved de 

’normale’ forespørgsler og analytiske handlinger ikke kan opnås en tilstrækkelig og egnet 

dokumentation. Revisor vil således bevæge sig mod revisionshandlinger, selvom der kun 

gives en erklæring om udvidet gennemgang.  

En erklæring om udvidet gennemgang kan på baggrund af ovenstående, derfor være 

misvisende på to måder. Det vil ikke fremgå i revisors erklæring om udvidet gennemgang, 

at der ikke er udført supplerende handlinger, som giver yderligere sikkerhed end review, 

eller at der er udført andre og yderligere handlinger, som egentlig giver en sikkerhed tæt på 

revision. Derfor kan det være vanskeligt, at måle sikkerhedsgraden ved udvidet 

gennemgang, da denne vil være afhængig af den enkelte virksomhed og den enkelte 

situation.     

Som det fremgår af ovenstående, kan det være vanskeligt, at måle værdien af de fire 

supplerende handlinger ved udvidet gennemgang. Man kan derfor diskutere, om de tilfører 

årsrapporten mere værdi i forhold til review. Vi mener dog ikke, at de fire supplerende 

handlinger tilfører årsrapporten yderligere værdi. Ud fra vores egne erfaringer, ser vi, at de 

vigtigste områder mange gange omfatter debitorer og varebeholdninger. Vi mener derfor, 

at man kunne optimere de supplerende handlinger ved at ændre dem til at indeholde krav 

til saldomeddelelser og fysisk lagerkontrol. På denne måde mener vi at kunne give udvidet 

gennemgang den sikkerhed, som mange regnskabsbrugere har behov for og forventer af 

erklæringen. 

Reviewerklæringen giver en sikkerhed på ca. 60-65 % for, at årsrapporten ikke indeholder 

væsentlig information, hvor sikkerhedsgraden defineres ’begrænset’.  

Ved opgaver om opstilling af finansielle oplysninger giver revisor ingen sikkerhed af 

årsrapporten, da der kun er udført regnskabsmæssig assistance, hvorfor revisor ikke opnår 

nogen grad af sikkerhed for, at årsrapporten giver et retvisende billede.    

Regeringen vil gerne opnå en lempelse af de administrative byrder for B-virksomheder, 

men når man overvejer omfanget af standarden for både udvidet gennemgang og review, 

ligger disse klart mere op til, at revisor skal være ’selvtænkende’. Revisor skal således gøre 
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brug af sin professionelle skepsis og foretage de mest hensigtsmæssige forespørgsler og 

analyser. For at en revisor kan gøre brug af sin professionelle skepsis, kræver dette 

samtidig, at revisor kender til de forskelle nuancer af virksomheder og brancher samt 

hvilken risiko, der er forbundet hermed. Ydermere skal revisor have kompetencen til at 

udføre forespørgsler og analytiske handlinger. Ovenstående er krævet, så revisor er i stand 

til at gennemskue og danne overblik over den risiko, der er forbundet med virksomhedens 

økonomiske stilling. 

Ved en revision er arbejdshandlingerne givet i standarderne, og en revisor med mindre 

erfaring indenfor revision og regnskabsaflæggelse kan forholdsvis let udføre en revision 

efter standarderne. Der vil dog være revisionshandlinger og -områder, som kræver større 

kompetence og udførsel af en revisor med flere års erfaring. Ved udvidet gennemgang og 

review, hvor der i højere grad kræver professionelle vurderinger, kan der stilles 

spørgsmålstegn ved, om en revisor med mindre erfaring kan udføre disse. Revisor skal 

indhente tilstrækkelig og egnet dokumentation via forespørgsler og analytiske handlinger 

og reagere herpå for at give en begrænset sikkerhed for årsrapporten i sin udvidet 

gennemgang- eller reviewerklæring.  

I vores interview med FSR, Niklas Hoff, som er fagansvarlig hos FSR, spurgte vi ham, om 

han mener, udvidet gennemgang og review kan udføres af en mindre erfaren revisor 

medarbejder. Han var enig i ovenstående. Revisor skal være mere erfaren for at udføre 

udvidet gennemgang og review. Hvilket han forklarer således: 103  

”Det fremgår også ret tydeligt af standarden, at man skal have en vis kompetence og vis 

erfaring for at udføre review og udvidet gennemgang, fordi man skal udføre nogle analyser 

og forespørgsler, som man skal reagere på, og der skal noget erfaring til for at kunne stille 

de rigtige spørgsmål og man skal have erfaring til at forstå de analyser, man laver og 

foretage de rigtige analyser. Det er også ret klar holdning fra revisionsteknisk udvalg, de 

vil også sige, at det ikke kan udføres af en yngre medarbejder.”  

Et andet betydeligt forhold ved udvidet gennemgang, som kan påvirke regeringens ønske 

om at lempe de administrative byrder er, at det er et krav, at revisor skal indhente 

                                                           
103 Jf. bilag 1, interview med FSR 
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engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens pengeinstitutter.104 ISA’er 

ved revision stiller ikke et specifikt krav om, at revisor skal indhente 

engagementsbekræftelse på samme måde, som standard om udvidet gennemgang gør. Ved 

revision kan man godt foretage alternative handlinger for at afdække samme risici, som 

man vil have gjort med en engagementsbekræftelse.   

Det koster i dag omkring 750 kr. og nogle gange mere, at indhente en 

engagementsbekræftelse fra pengeinstitutter. Hvis virksomheden har valgt at fordele sine 

likvider eller har gæld i flere forskellige pengeinstitutter, skal der indhentes 

engagementsbekræftelse for hver af disse. Dette kan hurtig løbe op i en større udgift for 

virksomheden. Ønsket om at opnå en besparelse på de administrative byrder for 

virksomhederne bliver således svære. 

Selvom ISA’erne ikke indeholder et specifikt krav om engagementsbekræftelser fra 

virksomhedens pengeinstitutter, kan vi ud fra vores egen erfaring se, at der som 

udgangspunkt altid indhentes engagementsbekræftelser fra virksomhedens pengeinstitutter, 

når der udføres revision. Lovmæssigt kan det se ud til, at udvidet gennemgang medfører en 

ekstra omkostning på grund af krav om engagementsbekræftelser fra pengeinstitutter. I 

praksis vil man dog også indhente engagementsbekræftelser fra pengeinstitutter, når man 

udfører revision. Således vil der i praksis ikke være tale om en ekstra udgift ved udvidet 

gennemgang i forhold til revision.    

Der vil også være andre situationer, hvor virksomheden kan opnå en betydelig 

omkostningsbesparelse ved at skifte fra revision til udvidet gennemgang. Fx i de tilfælde, 

hvor virksomheden har et varelager. Ved udvidet gennemgang skal revisor ikke foretage 

fysisk kontrol af virksomhedens varelager. Alt efter varelagerets størrelse, antal placeringer 

og væsentlighed kan dette medføre en større eller mindre omkostningsbesparelse. Ligger 

virksomheden ikke inde med et varelager, kan dette ikke medføre en 

omkostningsbesparelse, og et skift til udvidet gennemgang kan risikerer ikke at være så 

fordelagtigt alligevel. 

 

                                                           
104 Jf. FSR’s Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, punk 43. 



Page 77 of 125 

 

Ovenstående forskelle i arbejdshandlinger og sikkerhed medfører også forskel i 

kommunikations/rapporteringsform. Revisionsprotokollat er kun lovpligtigt ved revision, 

hvilket også ligger i navnet. Revisor skal ikke føre revisionsprotokol, når der udføres 

udvidet gennemgang, review samt opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Ved 

udvidet gennemgang er der tale om virksomheder i hele regnskabsklasse B, hvor nogen 

virksomheder gør brug af revisionsprotokollatet ved revision, og dermed kan mangle den, 

hvis der vælges udvidet gennemgang. Virksomheden kan selvfølgelig lave en aftale om 

fortsat at føre revisionsprotokol, hvis de ønsker det, men alt i alt sætter dette større krav til 

revisors rapportering, forklaring mv. Hvis der ikke udarbejdes revisionsprotokol, skal de 

samme oplysninger videregives på anden vis. 

Vi har spurgt Niklas Hoff fra FSR om, hvad han mener om, at revisionsprotokollen ikke er 

lovpligtig ved udvidet gennemgang:105 

”Det kan faktisk godt være, at det bliver bedre, hvis revisor bliver opmærksom på, ’hvis 

jeg ikke skal skrive det i protokollen, skal jeg blive bedre til at forklare kunden det’, så det 

kan være, at det får en positiv effekt.”   

Kommunikationsmæssigt sætter et valg af udvidet gennemgang større krav til revisor, 

hvilket også kan have sin fordel i forhold til de virksomheder, der ikke benyttede sig af 

protokollen. Disse virksomheder kan opnå en større forståelse for hele 

rapporteringsprocessen, og evt. mindske forventningskløften, hvis revisor skal forklarer 

punkterne i revisionsprotokollen på anden vis. 

Vi har valgt at tage ovenstående udtalelse med i vores afhandling, da Niklas har en god 

pointe med, at revisor skal blive bedre til at kommunikere med klienten, herunder forklare 

virksomhederne, hvad der skal arbejdes på eller forbedres i stedet for at fremsende et 

standardiseret revisionsprotokollat, da dette alligevel ikke bliver læst.  

 

5.1.3 Erklæringen 
Ved opstilling af finansielle oplysninger skal revisor give en skriftlig erklæring. I 

erklæringen skal revisor fremhæve, at der hverken er udført revisions- eller 

                                                           
105 Jf. bilag 1, Interview med FSR 
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reviewhandlinger. Revisor er derfor ikke i stand til at udtrykke en konklusion, da der kun 

er udført regnskabsmæssig assistance.  

I revisionspåtegningen og erklæringen om udvidet gennemgang gives der en såkaldt 

’positiv konklusion’. I reviewerklæringen udtrykker revisor en ’negativ konklusion’. 

Forskellen på positiv og negativ konklusion ligger derfor mellem review og udvidet 

gennemgang. 

Udvidet gennemgang bygger primært på ISRE 2400 (ajourført) samt fire supplerende 

handlinger. De fire supplerende handlinger tilfører årsrapporten yderligere sikkerhed, 

således erklæringen ved udvidet gennemgang bliver positiv i forhold til review.  

Vi har i kapitel 5.1, under afsnit ’udførslen’ diskuteret sikkerhedsgraden ved udvidet 

gennemgang, og hvorvidt de fire supplerende handlinger tilfører årsrapporten yderligere 

sikkerhed i forhold til review. Vi har beskrevet situationer, hvor sikkerhedsgraden ved 

udvidet gennemgang kan ende på samme niveau som ved review eller som ved revision. 

Dette afhænger af den enkelte situation og virksomhed. Vi mener derfor, at det er svært at 

definere sikkerhedsgraden af udvidet gennemgang på et generelt niveau. 

Erklæringen om udvidet gennemgang og revisionspåtegningen er meget lig hinanden. 

Dette skyldes, at regeringen har ønske om at beholde samme struktur fra 

revisionspåtegningen, som regnskabsbrugerne kender til. Det oplyses i erklæring om 

udvidet gennemgang, at der ikke er udført revisionshandlinger for at undgå en forveksling 

med revisionspåtegningen.  

Både ved review og udvidet gennemgang har revisor mulighed for at udtrykke en 

konklusion med forbehold eller supplerende oplysning som ved revisionspåtegningen. 

Revisors kan således gøre regnskabsbrugerne opmærksomme på forhold, som kan have en 

betydelig indflydelse på regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger. Dette har revisor 

ikke mulighed for på samme måde ved opstilling af finansielle oplysninger, da revisors 

erklæring ikke indeholder en konklusion, som nævnt tidligere, eller giver nogen form for 

sikkerhed.         
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5.3 Værdien af revision 
I forbindelse med at belyse problemstillingen omkring forventningskløft og rapportering i 

forbindelse med regnskabsaflæggelse, er det vigtigt at forstå værdien af revision. Værdien 

af revision i forhold til hvis denne skulle fravælges. Dette kan anskues fra et 

samfundsmæssigt synspunkt. 

I krisetider, som fx finanskrisen, der lakker mod enden, henleder både virksomheder og det 

offentlige yderligere fokus på revisor, fordi krisetiderne påvirker virksomhederne 

økonomisk. Tidligere blev der foretaget Cost-benefit analyser, som egentlig var gode og 

anvendelige, hvis der ønskes at analysere på omkostninger ved en revision. Men var ønsket 

at analysere på selve værdien af revision (den bløde værdi), kan de tidligere analyser ikke 

benyttes, og man må derfor se på de andre elementer, der kunne tænkes at skabe en 

yderligere værdi for regnskabsbrugerne. 

Den 11. juli 2011 bragte Berlingske søndag en artikel vedr. værdien af revision, skrevet af 

Morten S. Renge og Charlotte Jepsen fra FSR.106 Heri diskurteres det grundlæggende, om 

værdien af revision har ændret sig med tiden, og om den kritik, der tit stilles til revisors 

arbejde, er berettiget. FSR mener, at en konsekvens af at afskaffe revisionen fuldstændigt, 

vil bringe en massiv efterspørgsel fra banker, leverandører og myndigheder på tillid til 

virksomhedernes årsrapporter. En afskaffelse kunne resulterer i, at de eksterne 

regnskabsbrugere selv vil foretage kontrol af virksomhedens årsrapporter, for at opnå den 

fornødne verifikation af oplysningerne. FSR mener på denne måde at kunne bevise, at 

revisionen medfører, at regnskabsbrugerne præcis ved, hvad de får, da området er 

gennemreguleret og standardiseret, hvilket også fremgår af overskriften på artiklen 

’Revision er forudsætning for et velfungerende finansielt marked’.107 

FSR nævner dog intet om, hvilken virksomhedsstørrelse det omfatter, samt om der er 

sammenfald mellem børsnoteret virksomheder og SM-virksomheders nytteværdi af 

revision. Dette kan derfor stadig diskuteres. 

 
  
                                                           
106 Renge, Morten S., Jepsen, Charlotte, Artikel fra Berlingske Søndag, Revision er forudsætning for et 
velfungerende finansielt marked 
107 Renge, Morten S., Jepsen, Charlotte, Artikel fra Berlingske Søndag, Revision er forudsætning for et 
velfungerende finansielt marked 
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5.4 Forståelsen af værdi 
For at forstå værdien af revisionen, skal der foretages en sammenholdelse af de negative og 

positive effekter, det vil have for virksomheden og regnskabsbrugeren, hvis revisionen 

fravælges. En samfundsmæssig nytteværdi af revisionen afhænger af, hvilken forskel 

revision gør i praksis, og hvilke positive effekter denne giver. 

Spørgsmålet om, hvad en revision har af værdi, opstår fx i forbindelse med 

virksomhedssammenbrud eller i forbindelse med vurderinger af, om årsrapporten for de 

mindste virksomheder skal omfattes af revisionspligten.108 

Den mest effektive og dermed mest indlysende informationskilde i forbindelse med 

revisionen er revisionspåtegningen, hvorfor denne spiller en central rolle, når værdien af 

revision skal vurderes. Signalværdien fra påtegningen sendes til regnskabsbruger i form af 

en blank eller modificeret påtegning, og det er dermed tilliden til denne, der er 

altafgørende. De interne effekter er, i forhold til de eksterne, svære at konkretisere og 

dokumentere, men revisor må forvente at tilfører revisionen værdi ved den interne 

rapportering, som er bestående af de råd til forbedringer, vejledninger eller kommentarer, 

der er fundet undervejs ved revisionen. Den interne rapportering med anbefalinger og 

kommentarer består primært af revisionsprotokollen, der aflægges ved revision. 

I forbindelse med vurdering af værdien af revision, har vi foretaget interview med 

virksomheder, som har mulighed for fravalg, men som har valgt ikke at gribe denne 

mulighed. Interviewet med virksomheden Inducon Spiegelau A/S munder ud i, at der for 

de mindre virksomheder godt kan være en større værdi af revision, selvom de 

nødvendigvis ikke helt er klar over, hvad dette omfatter, samt hvad de kan bruge 

informationerne til. Virksomheden er klar over, hvilken signalværdi årsrapporten sender 

ved de forskellige erklæringer. 

  

                                                           
108 Johansen, Thomas R., Lunden, Martin, Harloff-Helleberg, Mikkel, Davidsen, Christina og Laursen, Peter 
B. Danske perspektiver på revisorer og revision, side 14 
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Udsnit af Interview med virksomheden Inducon Spiegelau A/S, hvor ejerne forklarer 
hvorfor revisionen ikke er fravalgt:109 

”Vi har valgt at benytte os af erklæring om revision. Vi tager den hårde vej i januar 

måned.  

Banken ville, grundet størrelse at virksomheden, varelager mv. kræve, at der foreligger 

regnskab der er revideret, hvis der skulle være behov for yderligere kapital af den ene eller 

anden grund.” 

Virksomheden Inducon Spiegelau A/S er, jf. ovenstående, klar over, at deres værdi af 

revisionen forøges i forbindelse med de eksterne interessenters forventninger. Som FSR i 

deres artikel ’Regeringen tager fejl, når den ser revision som en administrativ byrde’ også 

beskriver det, er revisors involvering i virksomhedernes regnskabsaflæggelse med til at 

besværliggøre at dække over økonomisk kriminalitet. Yderligere mener FSR, at revisorer i 

forbindelse med revisionen løbende kvalificeret og værdifuld rådgivning til 

virksomhederne.110 

Et andet perspektiv i vurdering om revisionens værdi, er det psykologiske. Hvilken 

mavefornemmelse kan virksomhederne leve med. Ejeren af virksomheden Inducon 

Spiegelau A/S siger følgende: ’Hvornår sover jeg bedst om natten’.  

Udsnit af Interview med virksomheden Inducon Spiegelau A/S:111 

”Jeg ser mere psykologisk på det: Dels hvad andre mener om regnskabet, men også at det 

i realiteten i sidste ende er mine penge. Jeg sover altså lidt bedre om natten ved at vide, at 

regnskabet også er korrekt.” 

Det er ud fra dette vi kan konkludere, at det ikke i alle tilfælde et økonomisk perspektiv, 

der er med til at ligge til grund for valget af erklæringstype, men også de sideeffekter og 

bløde værdier en revision eller et fravalg skaber.  

 

                                                           
109 Jf. bilag 2, interview med Inducon Spiegelau A/S 
110 Artikel fra Nyhedsforeningen ’FSR: Regneringen tager fejl, når den ser revisionen som en administrativ 
byrde’ fra 10. marts 2009. 
111 Jf. bilag 2, interview med Inducon Spiegelau A/S 
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5.5 Delkonklusion  
Arbejdshandlingerne ved revision adskiller sig væsentligt fra udvidet gennemgang og 

review, der primært bygger på forespørgsler og analytiske handlinger. Sikkerhedsgraden 

stiger i takt med de arbejdshandlinger, der udføres ved de forskellige erklæringstyper. Jo 

flere handlinger, jo højere sikkerhed. 

Revision giver den højeste sikkerhedsgrad, blandt de forskellige erklæringstyper inden for 

regnskabsaflæggelse. Sikkerhedsgraden vurderes til at ligge på 95 %.  

Sikkerhedsgraden ved udvidet gennemgang vurderes til at ligge et sted mellem 60 – 95 % 

(sikkerhed mellem review og revision). Sikkerhedsgraden vil afhænge af, hvor relevante de 

supplerende handlinger er for den enkelte virksomhed, samt om der skal udføres andre 

handlinger for at opnå egnet og tilstrækkelig dokumentation. Sikkerhedsgraden kan i visse 

tilfælde være misvisende, da den både kan være på niveau med review eller på niveau med 

revision. 

Vi mener at der i de tilfælde, hvor ingen af de fire supplerende handlinger er relevante og 

kan udføres, vil sikkerheden ligge på niveau med review. 

I tilfælde hvor der udføres de fire supplerende handlinger samt andre handlinger, kan 

sikkerhedsgraden ligge tæt på revision. Vi mener dog at de supplerende handlinger, som er 

et krav ved udvidet gennemgang, alene ikke kan oparbejde yderligere sikkerhed så denne 

kommer på niveau med revision. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn til, om relevansen 

af de fire supplerende handlinger. Vi mener at kravene om supplerende handlinger burde 

omfatte mere relevante regnskabsposter, så som: 

• Debitorer, herunder udsendelse af saldomeddelelse og vurdering af tab  

• Varelager, herunder fysisk lagerkontrol og værdien af lageret 

• Væsentlige aktiver, herunder vurdering af værdiansættelse og kontrol af 

tilstedeværelse 

Ud fra disse mener vi at erklæringen om udvidet gennemgang bedre vil imødegå 

forventninger og behov hos eksterne regnskabsbrugere. 

Ved review vurderes sikkerhedsgraden til at ligge på 60 – 65 %, hvilket danner grundlag 

for en begrænset sikkerhed. 



Page 83 of 125 

 

Ved opstilling af finansielle oplysninger givers der ingen sikkerhed, da revisor kun 

foretager regnskabsmæssig assistance.  

Der stilles kun krav om revisionsprotokol under revision, hvilket ved et fravalg eller et 

skift til udvidet gennemgang, sætter større fokus på revisors evne til at kommunikere og 

rapportere til virksomheden. 

Besparelsen på revisionshonoraret for at fravælg af revision eller et valg af udvidet 

gennemgang, afhænger af hvor mange handlinger virksomheden slipper for. Under dette 

kan nævnes fysisk kontrol af varelager, udsendelse af saldomeddelelser til debitorer, 

vurdering af værdiansættelse af øvrige aktiver mv. Samtidig skal der være fokus på 

revisors kompetence. Vi kan konkludere, at revisor skal have vis erfaring for at udføre en 

udvidet gennemgang eller et review hensigtsmæssigt i forhold til virksomheden. 
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Kapitel 6 - Virksomhedernes holdning til de forskellige erklæringer 

Kapitlets formål er at kortlægge, hvilke primære holdninger virksomhederne har i forhold 

til valg af erklæringstype samt hvilke elementer, der efter virksomhedernes mening kan 

påvirke valget. 

Indledningsvis starter kapitlet med analyse af de indhentede interviews og 

spørgeskemaundersøgelse vedrørende virksomhedernes kendskab til de forskellige 

erklæringstyper. Herefter vil en samlet analyse af virksomheders holdninger blive 

foretaget. 

 

6.1. Forståelse af den købte ydelse 
I vores spørgeskemaundersøgelse har vi spurgt ind til virksomhedernes kenskab til 

arbejdshandlinger mellem ’revision og udvidet gennemgang’ samt ’udvidet gennemgang 

og review’. Analysen vil dels fokusere på, om virksomheder kan skelne mellem 

henholdsvis revision, udvidet gennemgang og review og herefter hvilke elementer, der har 

haft indvirkning på valget af erklæringstype.  

Figur 6.1 Sæt kryds ved de handlinger du mener, der fravælges ved skift fra revision til 
udvidet gennemgang.112 

                                                           
112 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse  
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Figur 6.2 Sæt kryds ved de handlinger du mener revisor yderligere foretager ved udvidet 
gennemgang i forhold til review.113 

 

Som figur 6.1 og 6.2 viser, er der en jævn fordeling af svar. Det tyder således på, at 

virksomhederne generelt ikke kender forskellen på de tre muligheder, der er fremlagt. Det 

er påfaldende i figur 6.1, hvor 14 % af respondenterne mener, at der fravælges indhentning 

af saldomeddelelser fra debitorer og 16 %, at kontrol af varebeholdninger fravælges, 

hvilket ifølge standarden om udvidet gennemgang også er korrekt. Respondenterne 

modsiger dog sig selv i figur 6.2, hvor 14 % mener, at revisor indhenter saldomeddelelser 

fra debitorer og 11 % foretager lagerkontrol ved udvidet gennemgang i forhold til review. 

Dette kan tyde på, at virksomheder ikke kender til det den egentlige bestilte opgave, 

hvorfor der kan stilles spørgsmålstegn, ved om virksomhederne forstår slutproduktet samt 

kender til forskellene på den sikkerheds grad, der gives ved de forskellige erklæringstyper.  

Selvom virksomhederne ikke forstår, hvilket arbejde revisor udfører for at komme frem til 

slutproduktet, er det vigtigt, at de kender forskel på den sikkerheds grad, der gives ved de 

forskellige erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse. Virksomhederne skal være i stand til 

at vælge den erklæring, der giver størst værdi for virksomheden ved regnskabsaflæggelse. 

                                                           
113 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
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Resultatet af virksomhedernes uvidenhed kan føre til en betydelig forventningskløft, hvis 

virksomhederne ikke er klar over, hvilken sikkerhed der gives, men i realiteten forventer 

noget andet. I forbindelse dette har vi undersøgt, om virksomhederne kender til forskellen 

på den sikkerhedsgrad, der gives ved revision og ved et fravalg: 

Figur 6.3 Mener du, at sikkerheden for en retvisende årsrapport forringes ved fravalg af 

revision?114 

 

Blandt respondenterne vurderer 55 %, at der sker en forringelse af sikkerheden ved fravalg 

af revision. Alligevel mener 45 % af respondenterne, at den ikke gør. Dette viser et godt 

billede af, at virksomhederne ikke er helt klar over, om sikkerheden forringes eller ej, da 

svarprocenterne ligger så tæt på hinanden. For at uddybe besvarelsen af spørgsmålet i figur 

6.3, spurgte vi respondenterne om, hvorfor de mener, at sikkerheden for en retvisende 

årsrapport bliver forringet ved fravalg af revision. Formålet med spørgsmålet var at sikre 

os, at respondenterne forstår de elementer, der forringer sikkerhedsgraden ved fravalg af 

revision. Følgende udsnit er trukket ud af resultaterne af vores spørgeskemaundersøgelse:  

Figur 6.4 Hvorfor synes du, at sikkerheden for en retvisende årsrapport forringes ved 

fravalg af revision?115 

• mindre sikkerhed, 

• mindre omfattende uafhængig kontrol, 

• fordi en gennemgang er mere overfladisk, 

• fordi der ved fravalg af revision afgiver revisor en erklæring med lavere grad af 

sikkerhed i forhold til afgivelse af erklæring om revision. 

Ovenstående indikerer tydeligt, at mange virksomheder er klar over, at sikkerheden for en 

retvisende årsrapport er lavere, når virksomheden skifter til udvidet gennemgang, eller 

revisionen helt fravælges. Ydermere viser det, at mange af respondenterne forstår de 

                                                           
114 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
115 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
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elementer sikkerheden bliver påvirket af. Mange af virksomhederne kender dog ikke til 

forskellen, hvilket også fremkommer af kommentaren fra virksomheden Inducon Spiegelau 

A/S. Vi har i interviewet spurgt ind til, hvor stor, de vil mene, chancen er for fejl ved 

revision og ved et fravalg:116 

Virksomheden svarede i forbindelse med risiko for fejl ved revision følgende: 

”Jeg ved det ikke, der bør jo ikke være nogen. Revisor gennemgår jo ikke alt, så fejlene bør 

ligge på et minimum uanset, hvad der bliver foretaget.” 

I forbindelse med det samme spørgsmål, blot ved fravalg, svarede virksomheden følgende: 

”Nej, burde der ikke være. Det kan være, der er enkelte kommafejl, men det er jo lige 

meget.” 

Virksomheden svarer i ovenstående to spørgsmål, at risikoen for fejl ved revision og ved 

fravalg umiddelbart vil være den samme, hvilket også er en tendens, vi ser igennem vores 

arbejde. Virksomhederne har generelt ikke fokus på andet end tallene, når virksomheden 

skal foretage regnskabsaflæggelse, og er således meget afhængig af revisors rådgivning, 

vedrørende de resterende elementer i årsrapporten, herunder erklæring mv. 

En typisk B-virksomhed har ikke størrelse og kompleksitet til at have en medarbejder i 

virksomheden, der kender til alle regler og love vedrørende regnskabsaflæggelse og 

erklæringsmuligheder, hvorfor virksomhederne typisk benytter revisor til rådgivning for 

dette område. 

Som vi tidligere har nævnt i afhandlingen, bliver regler og love mere og mere indviklede, 

hvorfor også regeringen har et ønske om at lette de administrative byrder og gøre det 

nemmere at drive virksomhed i Danmark. Dette gøres bl.a. ved afskaffelse af 

revisionspligten for SM-virksomheder. Men som lov og regler er bygget op i dag, er der 

mere behov for revisors rådgivning, grundet deres kompleksitet end nogensinde før. 

Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR – Danske revisorer gennemført en 

spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af 

revision. Resultaterne bygger på svar fra 235 virksomheder. Undersøgelsen understøtter 

                                                           
116 Jf. bilag 2, interview med Inducon Spiegelau A/S 
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vores resultat fra ovenstående, hvor revisors rådgivning tillægges stor værdi. Udtræk fra 

FSR’s undersøgelse ses nedenfor: 

• Tre ud af fire virksomhederne har den opfattelse, at revisorer har bedre 

forudsætninger for at give økonomisk rådgivning end andre rådgivere.117 

På baggrunde af dette kan vi konkluderer, at mange virksomheder er afhængige af den 

rådgivning, som revisor yder i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Virksomhederne 

hverken har eller kan på anden vis skaffe kompetencer for så stort et lovgivningsområde. 

Vi kan tydeligt se på svarene, at mange virksomheder ikke kender til forskellen mellem 

sikkerheden i de forskellige erklæringer. Dog kan vi også se, at lige så mange af 

respondenterne har en god forståelse for forringelsen og samtidig forstår, hvorfor 

forringelsen sker ved fravalg af revision.  

 

6.2 Virksomhedens holdning  

6.2.1 Virksomhedernes fravalg 
Efter vi har klarlagt, hvilket kendskab virksomhederne har og ikke har, til de forskellige 

erklæringer, er det relevant at se på hvilke tendenser, der får dem til at skifte til udvidet 

gennemgang eller helt fravælge revisionen. I spørgeskemaundersøgelsen har vi 

indledningsvis spurgt respondenterne, om de havde fravalgt revisionen eller ej. Følgende 

resultater er vi kommet frem til: 

Figur 6.5 Har din/Jeres virksomhed fravalgt revision?118 

 

                                                           
117 Jf. Bilag 7, Resultat fra spørgeskemaundersøgelse, Dansk Erhverv og FSR, Revision giver bonus på 
bundlinjen 
118 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
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Af ovenstående ses det tydeligt, at størstedelen (59 %) ikke har fravalgt revisionen, mod 41 

% som har. For de respondenter, der har svaret ’nej’ til, at der er foretaget fravalg, har vi 

efterfølgende spurgt ind til, om de havde overvejet et fravalg: 

Figur 6.6 Har din/jeres virksomhed haft overvejelser om at fravælge revision?119 

 

Heraf ses det tydeligt at størstedelen, 88 %, ikke havde overvejet et fravalg, hvilket kunne 

have en sammenhæng til konklusionen om, at virksomheder er afhængige af rådgivning 

omkring deres muligheder. Hvis respondenten ikke har overvejet et fravalg, kunne dette så 

betyde, at der ikke er givet rådgivning omkring dette område? Det er herefter interessent at 

se nærmere på, hvad der for virksomhederne, der har fravalgt revisionen, har været den 

primære grund. Vi har derfor i spørgeskemaundersøgelsen spurgt virksomhederne, der 

havde fravalgt revisionen, om hvilke primær element, der havde indvirkning. Følgende 

resultat fremkom: 

Figur 6.7 Hvilke følgende forhold har haft indvirkning på fravalget af revisionen? (sæt 

gerne flere kryds)120 

 
                                                           
119 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
120 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
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Figur 6.7 viser tydeligt med en svarprocent fra respondenterne på 67 %, at fravalget er 

foretaget på baggrund af en mulig omkostningsbesparelse. Som uddybning til dette svar 

har vi, i vores interview med Inducon Spiegelau A/S, spurgt ind til, om en 

omkostningsbesparelse for ham ville have betydning, og om han i denne forbindelse ville 

overveje et fravalg. Vi fik følgende svar:121 

”Det er nogle få tusind vi taler om. Min revisor og jeg har snakket om det tidligere år. 

Hvis det var fx 50 %, kunne man overveje det, men når nu vi kun snakker 10 %, er det 

fuldstændigt bedøvende ligegyldigt. Det har ikke nogen effekt.” 

Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at omkostningsbesparelsen er den primære grund 

til, at virksomheden fravælger revision, men at denne omkostningsbesparelse skal være af 

en vis størrelse før, det for virksomheden kan betale sig. For Inducon Spiegelau A/S vil en 

omkostningsbesparelse på 10 % ikke have nogen betydning i forhold til den værdi, som 

revisionen giver virksomheden. Besparelsen skal nærme sig de 50 %, hvis værdien af 

fravalg skal nærme sig værdien af revision.  

I de seneste par år har der været mange undersøgelser omkring bankernes holdninger til de 

forskellige erklæringstyper, hvilket vi kommer nærmere ind på i kapitel 7. Det er dog 

stadig relevant, at se på om virksomhederne er klar over, hvilken forventning og holdning 

bankerne har til de forskellige erklæringstyper, og om det har en påvirkning på 

virksomhedernes valg. Vi har i forbindelse med dette, i vores spørgeskemaundersøgelse, 

spurgt virksomhederne, om de mener, at deres lånemuligheder vil blive forringet i 

forbindelse med et evt. fravalg. Resultatet blev som følgende: 

Figur 6.8 Vil du mene at din virksomheds lånemuligheder hos banken bliver forringet ved 

fravalg af revision?122 

 
 

                                                           
121 Jf. bilag 2, interview med Inducon Spiegelau A/S 
122 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
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Ud fra ovenstående figur 6.8 ses det, at flertallet (58 %) af respondenterne mener, at 

kreditmuligheden hos pengeinstitut bliver forringet ved fravalg af revision. For herefter at 

se på, om dette har indvirkning på fravalg af revisionen, har vi spurgt virksomhederne, om 

de har optaget lån i et penge- eller kreditinstitut. 

Spørgsmålet har vi krydset med om virksomhederne har fravalgt revisionen, for at se, om 

disse to har en sammenhæng. Vi er kommet frem til følgende besvarelse: 

Figur 6.9 Har virksomheder, der fravælger revisionen, optaget lån i et penge- eller 

kreditinstitut?123 
Krydset: Har din/Jeres virksomhed optaget lån i et penge- eller kreditinstitut? og Har din/Jeres virksomhed fravalgt revision? 

 

Ovenstående figur 6.9 viser en tydelig tendens til, at virksomheder, der fravælger 

revisionen, ikke har optaget lån i pengeinstitut. I vores interview med Inducon Spiegelau 

A/S har samme tendens vist sig. Vi spurgte virksomheden om, hvorfor der ikke er fravalgt 

revision, da virksomheden jo lå under størrelsesgrænserne for fravalg. Virksomheden 

kommer med følgende kommentar:124 

”Banken vil helt klart være påvirket, hvis jeg fravalgte revisionen.  

Nogle af vores konkurrenter vil også have en mening om dette, men det kan vi i og for sig 

være lige glade med.” 

Igen ser vi, at virksomheden er klar over og er påvirket af, hvilken holdning de eksterne 

interessenter har til et evt. fravalg. Dette understøttes ydermere af resultaterne i 

                                                           
123 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
124 Jf. bilag 2, interview med Inducon Spiegelau A/S 

- virksomheden har fravalgt revision 

- der er ikke fravalgt revision 

- til optagelse af lån 
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undersøgelsen fra FSR – Dansk Erhverv ’Revision giver bonus på bundlinjen’, hvor 

følgende resultater bliver skitseret:125 

• 82 % af virksomhederne vurderer, at det vil gøre det sværere at få lån eller kredit i 

banken, hvis man fravælger revision. 

• 70 % af virksomhederne forventer, at manglende revision vil kunne føre til højere 

renter og dårligere lånebetingelser. 

De tre ovenstående resultater for henholdsvis spørgeskemaundersøgelse, interview samt 

den sekundære undersøgelse viser tydeligt, at virksomhederne påvirkes af pengeinstitutter 

og andre eksterne interessenter.  

Ovenstående spørgsmål og analyse er foretaget for virksomheder, der har lån i et 

pengeinstitut eller i fremtiden kunne risikere at skulle anskaffe sig et. For at se om 

ovenstående også er gældende for virksomheder, der har en kassekredit, hvilket en del 

virksomheder har, har vi som ovenstående spurgt ind til, om dette er tilfældet. Svaret har vi 

igen krydset med respondenternes svar på, om de har fravalgt revisionen. Følgende svar er 

fremkommet: 

6.10 Har virksomheder der fravælger revisionen en kassekredit?126 

Krydset: Har din/Jeres virksomhed en kassekredit i et pengeinstitut? og Har din/Jeres virksomhed fravalgt revision?127 

 

Hele 67 % i ovenstående figur, har svaret ’nej’ til, at de havde en kassekredit, samt at der 

var fravalgt revision. 73 % af respondenterne har en kassekredit samtidig med at de ikke 

har fravalgt revision. Dette viser, at virksomheder, der fravælger revisionen, primært ikke 

har en kassekredit. 

                                                           
125 Jf. Bilag 7, Resultat fra spørgeskemaundersøgelse, Dansk Erhverv og FSR, Revision giver bonus på 
bundlinjen 
126 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
127 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 

- virksomheden har fravalgt revision 

- der er ikke fravalgt revision 

- til kassekredit 
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Ovenstående understøttes også af tidligere konklusion om, at lån i pengeinstitut påvirker 

valget. Vi kan dog ud fra de to resultater også konkludere, at lån i pengeinstitut har større 

påvirkning end kassekredit. 

Konklusion på afsnittet ’virksomhedernes fravalg’ er, at revision afhænger af forskellige 

elementer. Dels den evne virksomhedens revisors har til at formidle og rådgive omkring 

mulighederne for erklæringstype og deres konsekvenser. Dels af om et fravalg kan komme 

i kompilation med fx kredit eller långivning samt om en den omkostningsbesparelse, der er 

ved fravalget, er betydelig i forhold til virksomheden. 

 

6.2.2 Virksomhedens valg af revision 
I forrige afsnit har vi konstateret, at virksomhederne primært fortsætter med revisionen, 

hvis der er behov for kassekredit, lån- og kreditgivning. Det er derfor relevant at se på, om 

der er andre forhold, der spiller ind, når virksomheden vælger at fortsætte med revisionen, 

selvom der er mulighed for at vælge en anden erklæringtype. 

Vi har, i vores interview med virksomheden Inducon Spiegelau A/S, spurgt ind til, hvad 

der fik ham til at beholde revisionen for at få en mere uddybende forklaring til, hvorfor en 

virksomhed med muligheden, ikke tager den. Vi fik følgende svar:128 

”Casen i det er, at vi kan risikere, at der alligevel skal udføres revision, fx hvis der er 

behov for yderligere kapital eller vi ikke kan blive godkendt hos vores leverandører. Ved at 

vi herefter alligevel skal udfører revisionen, bliver vi mere belastet, så en evt. besparelse 

på 10 % er bedøvende ligegyldigt. For de få tusinde kr., sover jeg bedre om natten.” 

Svaret indikerer, at virksomheden risikerer, at der kommer komplikationer i forhold til 

leverandører, hvilket har god sammenhæng med tidligere konklusioner. Som supplement 

til ovenstående spørgsmål spurgt vi ind til, om revisionen havde en nytteværdi for 

virksomheden, da han tidligere svarede, at han som trygt om natten, pga. der blev foretaget 

revision. Dette uddybede Inducon Spiegelau A/S med:129 

”Jo, jo, jo, enig, enig, enig. 

                                                           
128 Jf. bilag 2, interview med Inducon Spiegelau A/S 
129 Jf. bilag 2, interview med Inducon Spiegelau A/S 



Page 95 of 125 

 

Vi har jo faktisk overvejet muligheden for at slippe for den forbandede revision, da tingene 

altid kommer oven i hinanden.” 

Virksomheden viser ved dette svar, at revision er en belastning, men at det ikke fravælges, 

blot fordi ledelsen sovere bedre om natten. Det indikerer ydermere, at virksomheden har 

snakket med deres revisor vedrørende et evt. fravalg af revisionen, men at valget ikke blev 

taget, fordi det for virksomheden giver en værdi for at årsrapporten er korrekt. Det er 

således ikke kun elementer udefra ,der påvirker valget, men også virksomheden selv og 

hvilken sikkerhed de ønsker erklæringen skal give. 

I forbindelse med vores spørgeskemaundersøgelse spurgte vi ind til om, hvorfor 

virksomhederne mente, at sikkerheden for en retvisende årsrapport forringes ved fravalg, 

hvilket er omtalt tidligere. Et af svarene skiller sig ud fra de andre. Svaret er ikke en 

direkte besvarelse af spørgsmålet i spørgeskemaundersøgelsen, men mere et svar på 

hvorfor revision giver større sikkerhed for virksomheden. Nedenfor er svaret vist:130 

”Fordi det, udover at vise omverden, at tingene er i orden, også viser direktion / 

bestyrelse, at tingene er i orden.” 

Igen er der tegn på, at virksomheder, der havde muligheden for at fravælge revision og 

muligvis ikke har behov for lån eller kreditgivning, stadig har et ønske om at vise 

omverdenen en økonomisk ansvarlighed og orden gennem revision. Det samme gør sig 

gældende i FSR’s undersøgelse vedrørende virksomhedernes syn på værdien af revision 

(Revision giver bonus på bundlinjen):131 

1. To ud af tre virksomheder mener, at professionel økonomisk rådgivning i nogen 

eller høj grad kan styrke deres økonomiske resultater. 

Ser man på den gældende teori omkring revision, har ovenstående en god sammenhæng til 

teorien af David Flints. Postulat nr. 2, ’økonomisk ansvarlighed forudsætter revision, fordi 

genstanden for det økonomiske ansvar er fjern, kompleks og væsentlig’ og postulat nr. 7, 

’revision skaber økonomisk og sociale fordele’. Dette viser, at en gammel teori måske 

alligevel har et mere nuanceret billede af, hvad man først gik og troede. 

                                                           
130 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
131 Jf. Bilag 7, Resultat fra spørgeskemaundersøgelse, Dansk Erhverv og FSR, Revision giver bonus på 
bundlinjen 



Page 96 of 125 

 

Valg af revision påvirkes således, hvis som tidligere nævnt virksomheden har behov for lån 

eller kreditgivning, men også hvis virksomheden selv mener, at de viser mere økonomisk 

ansvarlighed udadtil ved revision, selvom ingen af de andre elementer spiller ind. 

Et samlet resultat for afsnittet ’virksomhedens holdning’ er, at fravalget afhænger primært 

af 4 forskellige elementer, herunder revisor, bank, leverandør, og værdien af revision. 

 

6.3 Delkonklusion 
Analysen viser tydeligt, at virksomhederne ikke kender til revisors arbejde. Analysen viser 

også, at nogle virksomheder kender til sikkerhedsgraden for de forskellige erklæringstyper, 

mens andre ikke gør. Dette indikerer, at mange SM-virksomheder er meget afhængige af 

revisors rådgivning, da de ikke selv ellers kan skaffe den fornødne kompetence hertil. Det 

er centralt at virksomhederne er indforstået med, hvilken ydelse der kan tilpasses 

virksomhedens karakteristika og behov, for derved at kunne foretage et valg der er afstemt 

i forhold til disse. Før dette er muligt, er det nødvendigt, at virksomhederne er bekendt med 

udvalget af revisors erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse. 

Virksomheder har primært fravalg revisionen på baggrund af en mulig 

omkostningsbesparelse. Vi kan konkludere at virksomhederne er klar over hvilke 

konsekvenser, der er ved fravalg af revision. Virksomheder mener at deres lån- og 

kreditmulighed forringes ved et fravalg. 

Virksomheder, der ikke har fravalgt revisionen eller valgt udvidet gennemgang, mener at 

revisionen udstråler en økonomisk ansvarlighed udadtil. Vi mener derfor at revision skaber 

en psykisk merværdi hos nogle virksomheder. 

Ud fra kapitlets analyse tegner der sig et billede af, at virksomhederne ikke har specielt 

meget behov for udvidet gennemgang eller review, da virksomhederne i hovedtræk kan 

opdeles i:  

1. virksomhederne der enten føler og har behov for revision eller,  

2. virksomheder der slet ikke har behov for nogen sikkerhed. 
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Kapitel 7 - Andre eksterne regnskabsbrugeres holdning og indflydelse 

I dette kapitel vil vi undersøge, om de andre eksterne regnskabsbrugere har en indflydelse 

på virksomhedernes valg af erklæring ved regnskabsaflæggelse. Dette gøres ved at 

undersøge, hvilke behov for sikkerhed de forskellige eksterne regnskabsbrugere har, samt 

hvad deres holdninger til fravalg af revision eller skift til udvidet gennemgang er.  

Ud fra koalitionsmodellen, som blev gennemgået i kapitel 3 figur 3.1, har vi udvalgt de 

væsentligste eksterne interessenter, herunder pengeinstitutter, leverandører, SKAT og 

andre offentlige myndigheder, som vil danne grundlag for underliggende analyse.     

Vores undersøgelse vil indeholde resultater fra vores spørgeskemaundersøgelse, interviews 

med virksomheder, SKAT, Erhvervsstyrelsen samt FSR. Yderligere vil vi benytte anden 

sekundær data, som understøtter vores resultater. 

 

7.1 Penge- og kreditinstitutter 
FSR har gennemført en undersøgelse i august og september 2010, som baserer sig på 

værdien af revision for de danske pengeinstitutter.132 Undersøgelsen består af interviews 

med syv af de otte største pengeinstitutter i Danmark. Formålet med undersøgelsen var, at 

undersøge betydningen af revision for pengeinstitutterne, og hvilken konsekvens det vil 

medføre, hvis revisionen afskaffes for mindre virksomheder.   

 
Figur 7.1: Betydning af et revideret regnskab, og virksomhedens finansielle situation 

Kilde: FSR – Værdien af revision. Udført af Epinion i august og september 2010. 

                                                           
132 Jf. bilag 8, FSR, Værdien af revision, august og september 2010 
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Resultaterne af FSR’s undersøgelse var ikke overraskende i forhold til vores tidligere 

konklusioner: Pengeinstitutterne tillægger revisionen stor værdi. 

Jf. ovenstående har 87 % af pengeinstitutterne svaret, at de tillægger revision ’meget stor 

eller stor’ betydning i forbindelse med kreditvurderingen. Dette ses ydermere ved at 74 % 

af pengeinstitutterne har svaret, at en virksomhed med økonomiske problemer ’i meget høj 

og høj grad’ vil have bedre kreditmuligheder, hvis årsrapporten er revideret.133 Det tyder 

hermed på, at revisors erklæring og en høj grad af sikkerhed ved revisionen har en 

væsentligt betydning i forhold til en kreditvurdering.   

FSR har yderligere spurgt pengeinstitutterne, om de stadig vil kræve, at deres kunder får 

revideret årsrapporten i forbindelse med kreditvurdering, selvom de ikke er 

revisionspligtige.134  

 
Figur 7.2: I hvor høj grad kræver bankerne et revideret regnskab i forbindelse med kreditgivning 

Kilde: FSR – Værdien af revision. Udført af Epinion i august og september 2010. 

85 % af respondenterne har i ovenstående spørgsmål svaret, at de ’i høj eller i nogen grad’ 

stadig vil kræve revision. Mange pengeinstitutter udelukker derved muligheden for fravalg 

af revision for de små B-virksomheder, hvis de skal låne penge eller fortsætte med samme 

kreditmuligheder.   

                                                           
133 Jf. bilag 8, FSR, Værdien af revision, august og september 2010 
134 Her mener vi virksomheder, der kan vælge udvidet gennemgang eller helt fravælge revisionen, med ’ikke 
revisionspligtige’. 
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I FSR’s undersøgelse pegede nogle pengeinstitutters svar imod, at kreditvurderingen er 

baseret på ’viden om virksomheden (låntageren)’ eller ’sikkerhed’. I det tilfælde, hvor 

bankrådgiverens mængde af viden om virksomheden ikke er tilstrækkelig grundet 

manglende revideret årsrapport, vil pengeinstitutterne højst sandsynligt stille krav om 

sikkerhedsstillelse fra virksomheden eller aktionær, fx virksomhedspant, 

selvskyldnerkaution mv.  I værste tilfælde kan en lån- eller kreditgivning ikke være en 

mulighed, hvis der ikke er foretaget revision.  

I november 2010 udførte FSR en ny undersøgelse. Undersøgelsen havde til formål at måle 

pengeinstitutternes kendskab og holdninger til udvidet gennemgang. Undersøgelsen består 

af interviews med 82 danske pengeinstitutter og giver et billede af pengeinstitutternes 

holdninger til virksomhedernes brug af udvidet gennemgang. 135  

 
Figur 7.3: Pengeinstitutternes holdning til virksomheders mulighed for at vælge udvidet gennemgang 

Kilde: FSR – Værdien af revision. Udført af Epinion i november 2010. 

I undersøgelsen har 45 % af de adspurgte pengeinstitutter svaret, at de er ’uenig eller helt 

uenig’ i at, virksomheder med en omsætning op til 72 mio. kr. omsætning skal have 

mulighed for at vælge mellem revision og udvidet gennemgang. 42 % har svaret, at de ’i 

mindre grad eller i ringe grad/slet ikke’ vil acceptere en årsrapport med udvidet 

gennemgang i forbindelse med kreditvurdering.136  

                                                           
135 Jf. bilag 8, FSR, Værdien af revision, august og september 2010 
136 Jf. bilag 10, FSR, Værdien af revision, november 2010 
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Ovenstående indikerer, at mindre end halvdelen af pengeinstitutter mener, at virksomheder 

ikke skal have mulighed for at skifte til udvidet gennemgang, og nogenlunde samme 

niveau af respondenterne vil ikke acceptere en erklæring om udvidet gennemgang.   

Ovenstående undersøgelser er foretaget i 2010, og vi foreholder os derfor kritisk til, at 

resultaterne kan se anderledes ud i dag. FSR har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet 

en nyere undersøgelser vedrørende pengeinstitutternes syn på udvidet gennemgang og 

værdien af revision, hvorfor vi har valgt at benytte en anden undersøgelse, som vores 

medstuderende har foretaget i deres kandidatafhandling fra 2013.  

Thomas Boding og Mads Korning har i deres kandidatafhandling interviewet danske 

pengeinstitutter vedrørende deres holdninger til udvidet gennemgang.137 Undersøgelsen 

viser, at regnskabstallene kun tillægges en værdi i rating systemet hos Danske Bank og 

Sydbank, hvis der er udført revision. Danske Bank og Sydbank mener ikke, at erklæring 

om udvidet gennemgang har en tilstrækkelig sikkerhed, samt at erklæringen ikke tilfører 

værdi til regnskabstallene i forbindelse med kreditvurderingen.  Resultaterne i deres 

kandidatafhandling afviger ikke fra resultaterne fra FSR’s undersøgelse tilbage fra 2010, 

hvorfor vi kan konkludere, at pengeinstitutterne stadig tillægger revisionen meget stor 

værdi i forbindelse med kreditvurdering og udvidet gennemgang heller ikke har fået 

pengeinstitutternes accept.   

Som vi tidligere har konkluderet i kapitel 6, er virksomhederne udmærket klar over, at 

revisionen har en betydelig værdi i forbindelse med kreditvurderinger hos pengeinstitutter, 

og et fravalg af revision til en anden erklæring vil medføre konflikter.  

Der er derfor sammenfald mellem pengeinstitutternes behov, og hvad virksomheder 

vurderer, at pengeinstitutterne har behov for.  

Et andet aspekt i forhold til penge- og kreditinstitutter er, om de forstår sikkerheden, der 

gives i hver erklæring, og om dette kan have påvirkning på, at de kun vil acceptere revision 

i forbindelse med kreditvurdering. 

                                                           
137 Jf. bilag 11, Resultat fra kandidatafhandling, Mads og Thomas, side 85 
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I vores interview med FSR, har vi spurgt Niklas Hoff om, hvilke konsekvenser han ville 

mene en ikke revideret årsrapport vil medføre for virksomhederne i forhold til 

pengeinstitutterne. Følgende svar fik vi:138  

”Jeg vil tillade mig at være kritisk over for de personer, der sidder og rådgiver den type 

virksomheder. Jeg er ikke sikker på, de har de kvalifikationer, der skal til for at vurdere en 

revisors påtegning, uanset om det er den ene eller den anden erklæring.” 

Nicklas kommer ind på en problemstilling omkring bankernes manglende forståelse af 

erklæringstyperne. Dette omfatter manglende forståelse hos de personer, der sidder med 

kreditvurdering for SM-virksomheder. Dette kan tyde på, at FSR har oplevet problemer i 

forbindelse hermed. 

Også Erhvervsstyrelsen har oplevet, at et evt. forbehold ikke har den styrke, som egentlig 

var meningen. I vores interview med Erhvervsstyrelsen, har vi fået følgende udtalelse:139 

”Mange har fokus på, om der er et forbehold eller en supplerende oplysning i erklæringen, 

men der er ingen, der har fokus på konklusionen, hvilket egentlig er relevant. Er der givet 

en positiv konklusion, en afkræftende konklusion, eller en manglende konklusion. – Det er 

jo egentlig det der gør, at et evt. forbehold har sin styrke.” 

Ovenstående tvivl vedrørende bankernes kendskab til indholdet af de forskellige 

erklæringer bliver understøttet af svaret fra undersøgelsen, foretaget af Thomas og 

Mads.140 I interviewet spurgte de Spar Nord Bank om, hvad deres opfattelse af de 

forskellige metoder var. Følgende svar modtog de: 

”Hvis jeg forstår det korrekt, så sidestiller i udvidet gennemgang med et review. Det kan 

bruges som erstatning for et review for de helt små kunder, men hvis det er en lidt større 

kunde, så vil I have revision?” 

Og samme udfald viser sig i interviewet med Danske Bank: 

”I mine ører lyder det som, at hvis man kommer med en udvidet gennemgang, så kunne 

man lige så godt komme med et review?” 
                                                           
138 Jf. bilag 1, Interview med FSR 
139 Jf. bilag 3, Interview med Erhvervsstyrelsen 
140 Jf. bilag 11, Resultat fra kandidatafhandling, Mads og Thomas, side 85 
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Ud fra ovenstående udtalelser ses det tydeligt, at ikke alle banker har en præcis forståelse 

af, hvad erklæringerne indebærer og dermed sidestiller udvidet gennemgang med review, 

selvom der er forskel i erklæringens sikkerhed. 

En samlet konklusion for afsnittet er, at bankerne kun vil acceptere revision i forbindelse 

med kreditvurdering, selvom der også gives positiv konklusion ved fx udvidet 

gennemgang. Der kan dog skabes tvivl om bankernes kendskab til erklæringerne, hvilket 

kan have en indflydelse på deres holdning til revision, hvorfor det er lige så vigtigt, at 

bankerne forstår det arbejde de sidder og konkludere på. 

 

7.2 Leverandører 
I FSR’s undersøgelse i samarbejde med Dansk Erhverv fra 2011, som vi omtalte i 

foregående kapitel 6, har FSR stillet spørgsmål til respondenterne vedrørende deres syn på 

deres samarbejdspartneres og leverandøres fravalg af revision.141 

Figur 7.4 Ville det svække Jeres tillid til samarbejdspartnere og leverandører, hvis de 

fravælger revision?142 

 

I undersøgelsen har 68 % af respondenterne svaret ’ja, i alle tilfælde’ eller ’ja, i nogle 

tilfælde’ til, at deres tillid til samarbejdspartnere og leverandører vil svække, hvis de 

fravælger revision. 37 % af respondenterne har svaret ’ja, i alle tilfælde eller ja, i nogle 

                                                           
141 Jf. Bilag 7, Resultat fra spørgeskemaundersøgelse, Dansk Erhverv og FSR, Revision giver bonus på 
bundlinjen 
142 Jf. Bilag 7, Resultat fra spørgeskemaundersøgelse, Dansk Erhverv og FSR, Revision giver bonus på 
bundlinjen 
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tilfælde’ til, at de vil kræve, at deres samarbejdspartnere og leverandører får revideret deres 

årsrapport.   

Det markerer tydeligt, at pengeinstitutterne ikke er de eneste, der stiller et krav til revision 

for virksomhederne.  Vi kan derfor konkludere, at revisionen stadig skaber stor værdi hos 

regnskabsbrugerne i forhold til udvidet gennemgang, review eller opstilling af finansielle 

oplysninger.    

I forbindelse med ovenstående er det relevant, at se på hvilke konsekvenser et fravalg af 

revision vil medføre for virksomhederne i forbindelse med deres samarbejde med 

leverandører. Vi har i forbindelse med dette foretaget interview med to virksomheder, der 

har fravalg revisionen, og har oplevet konsekvenserne heraf.143 Begge virksomheder 

ønsker at forblive anonyme, grundet konsekvenserne af den fravalgte revision. 

I vores interview med tømrervirksomheden (virksomhed 1) får vi oplyst, at der fra 

regnskabsåret 2012 var fravalgt revision. Virksomheden skulle således kun foretage 

opstilling af finansielle oplysninger. Kendskabet til opstilling af finansielle oplysninger har 

virksomheden fra den valgte revisor. Virksomheden køber materialer på kredit hos 

leverandører, men har efter fravalget mødt modstand fra deres side, grundet det at 

revisionen blev fravalgt.  Fravalget har således resulteret i, at tømrervirksomheden ikke 

længere kunne få de hidtil gældende kreditvilkår. 

Den anden virksomhed (virksomhed 2) er en entreprenørvirksomhed, som i 2011 blev 

stiftet uden revisionspligt. Virksomheden udarbejdede selv årsrapporten. Leverandøren til 

virksomheden kunne i dette tilfælde ikke få sikret sin mellemværende med 

entreprenørvirksomheden hos leverandørens debitorsikringsselskab. Leverandøren til 

virksomheden krævede, derfor revision af årsrapporten. Virksomheden besluttede sig 

herefter, at få revideret årsrapporten for regnskabsåret 2013, da de ikke ønskede at svække 

samarbejdet med deres leverandør yderligere.      

Ovenstående understøtter FSR’s undersøgelse af Dansk Erhvervs medlemmer i 2011 som 

viste, at virksomhedernes tillid til deres samarbejdspartnere leverandører vil svækkes, hvis 

de fravalgte revisionen. Debitorsikringsselskaber og hermed leverandøren har, derfor 

                                                           
143

 Jf. bilag 2, interview med tømrervirksomhed xx ApS og interview med entreprenør virksomhed xx ApS.  
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samme kreditvurderingssystem som pengeinstitutterne, hvor en årsrapport uden revision 

ikke accepteres.  

For at få en mere klar indikation af, hvorfor leverandørernes tillid til deres 

samarbejdspartenere og leverandører svækkes, spurgte vi ejeren af Inducon Spiegelau A/S, 

om han mente, det vil påvirke hans leverandørers syn på hans virksomhed, hvis revisionen 

blev fravalgt og hvorfor. Aktionæren svarede således:
144 

”Kreditorerne vil have en mening grundet kreditvurdering. Når leverandørerne skal 

kreditvurdere kigger de på det samme som banken. Yderligere kan det tænkes, at de undrer 

sig, over hvorfor vi netop nu vælger at fravælge revisionen, om der er noget galt mv.” 

Leverandørens meninger har derfor en betydelig stor rolle i forbindelse med 

virksomhedernes valg, da det kan have betydning for, om virksomheden kan opnå den 

ønskede kreditgivning. 

 

7.3 SKAT og andre myndigheder 
I vores interview med SKAT spurgte vi respondenten, om det har nogen betydning for 

udvælgelse af årsrapporter til kontrol, om virksomheden har skiftet til udvidet gennemgang 

eller helt fravalgt revision. Vi fik oplyst, at det ikke har en indflydelse på deres 

udvælgelsesmetode, om der er valgt revisionspåtegning eller en anden erklæring. Alligevel 

kan vi gennem vores arbejde se en øget tendens til, at SKAT lægger mere fokus på de 

virksomheder, der har fravalgt revision end de virksomheder, der fortsætter med 

revisionen. Vi mener derfor, at virksomhedernes fravalg af revision har en indflydelse i 

SKATs udvælgelsesmetoder, da vi har oplevet flere sager hos de virksomheder, der har 

fravalgt revisionen de seneste par år. SKATs udtalelse er politisk korrekt, men hvorfor så 

oplyse om forhold i den afgivende erklæring på virksomhedernes selvangivelser. 

Erhvervsstyrelsen arbejder på at lette de administrative byrder for virksomheder og dem 

selv ved at digitalisere systemerne. I dag er alle B-virksomheder pligtigt til at indberette 

deres årsrapporter digitalt. I forbindelse med dette spurgte vi Erhvervsstyrelsen om, 

                                                           
144 Jf. bilag 2, Interview med Inducon Spiegelau A/S 
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hvorfor man ikke har valgt at fjerne revisionspligten for hele regnskabsklasse B som i 

andre EU-lande:145 

”Vi tror, tanken har været at starte med lempelsen for virksomheder med en 

nettoomsætning på max 8 mio. kr. og en balancesum på max 4 mio. kr. da grænsen for 

klasse-C er et ret stort skridt at tage. Samtidig tror vi, at udgangspunktet var, at man vil 

tage lempelsen løbende, så der er tid til at foretage evalueringer løbende.” 

Og yderligere: 

”Der skal ske en evaluering af de nuværende lempelser, før det kommer til at ske. FSR skal 

udarbejde undersøgelsen, herefter kan vi sammen med den lovgivende myndighed 

konkludere hvad der så er hensigtsmæssigt at gøre.”  

Hvis lempelserne opnår den ønske effekt, mener Erhvervsstyrelsen, at revisionspligten vil 

blive fjernet for hele regnskabsklasse B.  

 
7.4 Delkonklusion 
På baggrund af de spørgeskemaundersøgelser og interviews, vi har behandlet i dette 

kapitel, kan vi konkludere, at pengeinstitutterne og leverandørerne stadig tillægger 

revisionen stor værdi. Har virksomheden gæld til pengeinstitut, eller planer om at optage 

lån, vil virksomhedens årsrapport kun tillægges værdi i pengeinstituttets rating-system, 

hvis der er en revisionspåtegning. Har virksomhederne derimod ikke lån eller 

fremtidsplaner om at optage lån, kan der fravælges revision uden konsekvenser, efter 

pengeinstitutternes mening. 

Det nye alternativ til revision ’udvidet gennemgang’ har endnu ikke opnået accept fra 

pengeinstitutterne i forbindelse med kreditvurdering. Dette er dels grundet en manglende 

forståelse for erklæringen og dennes sikkerhed, men lige så meget en manglende forståelse 

for de andre erklæringer ved regnskabsaflæggelse, herunder review og opstilling af 

finansielle oplysninger.  

For leverandører ser vi samme tendens. En ikke revideret årsrapport kan skabe problemer i 

forbindelse med kreditvurderingen, og tilliden til virksomheden svækkes i forbindelse med 

                                                           
145Jf. bilag 3, Interview med Erhvervsstyrelsen 
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fravalg af revisionen, eller skift til udvidet gennemgang. Samtidig kan det skabe problemer 

i forhold til samarbejdspartnere eller joint ventures, hvis disse kræver revision. I værste 

fald kan dette resultere i, at samarbejdet opsiges.  

Yderligere regnskabsbruger, så som SKAT og Erhvervsstyrelsen udtaler, at de ikke 

benytter erklæringerne direkte. Vi ser dog gennem vores arbejde en større og større 

interesse fra SKAT i de situationer, hvor virksomheden har valgt udvidet gennemgang eller 

fravalgt revisionen. Samtidig mener vi, at SKAT i realiteten benytter erklæringerne til 

udvælgelse af kontrol, da det skal oplyses på selvangivelsen, hvilke revisorbistand der er 

foretaget samt om der var bemærkninger i erklæringen. 

Ud fra ovenstående analyser kan vi konkludere, at andre eksterne regnskabsbrugere har 

behov for revision i de tilfælde, hvor de har tilgodehavende hos virksomheden, eller hvis 

der skal ydes kredit. Vi mener ikke, at udvidet gennemgang og review har nogen værdi for 

eksterne regnskabsbrugere, hvorfor vi kan konkludere, at virksomheder der har behov for 

sikkerhed, ikke kan benytte sig af lempelsen. Opstilling af finansielle oplysninger kan dog 

benyttes i de tilfælde, hvor der ikke er behov for sikkerhed i årsrapporten. Vi ender derfor 

ud med et senarie, hvor de mest optimale forhold ville være at virksomhederne kun havde, 

valget mellem revision eller opstilling af finansielle oplysninger. 

For virksomhederne ville det være en byrde, at fravælge revisionen uden at have overvejet 

ovenstående forhold. Ud fra ovenstående mener vi, at det kan blive dyrere at låne penge 

samt/eller umuligt at opnå kreditgivning, hvis overvejelserne ikke foretages.  
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Kapitel 8 - Revisorernes indflydelse 

Vi vil i dette kapitel undersøge, om revisorerne informerer deres klienter, om de forskellige 

valgmuligheder, de har indenfor regnskabsaflæggelse. Vores undersøgelse vil indeholde 

resultater af vores spørgeskema undersøgelse, interviews med FSR og virksomheder.   

 

8.1 Revisorers videregivelse af informationer til klienter og andre 
regnskabsbrugere 
Revisorerne spiller en væsentlig rolle i forbindelse med udbredelse af kendskab til udvidet 

gennemgang, fravalg af revision, herunder review og opstilling af finansielle oplysninger. 

Den væsentlige rolle fremkommer, da revisorerne er leverandørerne af 

revisionspåtegningen og de andre erklæringer og derfor også står som den primære 

rådgiver omkring erklæringstyperne til klienter og eksterne regnskabsbrugere.  

Erhvervsstyrelsen og FSR har skrevet mange artikler og vejledninger vedrørende udvidet 

gennemgang og fravalg af revision. Artiklerne og vejledningerne henvender sig primært til 

revisorer. I forbindelse med dette, kunne det være interessant at undersøge, hvordan 

revisorer videregivere informationer, vedrørende de forskellige erklæringstyper til deres 

klienter og andre eksterne regnskabsbrugere.  

I vores spørgeskemaundersøgelse har vi spurgt respondenterne om, på hvilken måde de er 

blevet introduceret for udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle 

oplysninger. Formålet med spørgsmålet var at se på, om revisor informerer sine klienter 

om de forskellige alternativer, der er indenfor regnskabsaflæggelse ud over revision. 

Resultaterne viste, at ca. halvdelen af respondenterne ikke havde kendskab til de tre 

nævnte erklæringstyper.  

Vi skal bemærke, at vores spørgeskemaundersøgelse henvender sig til hele 

regnskabsklasse B, hvilket vi har taget højde for i vores bedømmelse af resultaterne. 

Virksomhedernes lave kendskab til erklæringstyperne kan skyldes, at erklæringstypen er 

irrelevant for den enkelte virksomhed, der deltog i vores spørgeskemaundersøgelse, fx hvis 

virksomheden har fravalgt revision, vil det være, irrelevant at revisor informerer klienten 

om muligheden for udvidet gennemgang.  
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Figur 8.1 På hvilken måde er du blevet introduceret til udvidet gennemgang?146 

 

Figur 8.2 På hvilken måde er du blevet introduceret til review?147 

 
 

 

  

                                                           
146 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
147 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
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Pia Stonor Steffensen 
From: Mona Nissen(info@underbroen.dk) <surveyxact@survey-xact.dk> 
Sent: 14. april 2014 15:31 
To: Pia Stonor Steffensen 
Subject: [SurveyXact] Re: Spørgeskemaundersøgelse - Fravalg af revision 
(http://www.survey-xact.dk/returnedmail?id=2893233) 
 
 
Jeg har et ApS selskab og skal derfor have revision. Så tror desværre ikke jeg er en del af Jeres 
målgruppe :-) 
 

Ville ellers gerne have besvaret Jeres spørgeskema 

Figur 8.3 På hvilken måde er du blevet introduceret til Assistance med opstilling?148 

Som det kan ses af ovenstående figur 8.1, 8.2 og 8.3, er mindre end hver femte virksomhed 

blevet introduceret til udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle oplysninger 

af deres revisor.149 Dette er langt under vores forventninger. Vi havde vurderet resultatet til 

at være ca. 50 % før start af spørgeskemaet. Ud fra ovenstående tyder det på, at revisor i 

det fleste tilfælde ikke videregiver informationen omkring muligheder til deres klienter.   

Dette understøttes af nedestående mail, som vi modtog i forbindelse med 

spørgeskemaundersøgelsen:150  

 

                                                           
148 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
149 Jf. bilag 5, svar på spørgeskemaundersøgelse 
150 Jf. bilag 6, Returmail fra spørgeskema 
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Mailen demonstrerer tydeligt, at revisorer ikke altid informerer deres klinter om de 

forskellige muligheder. Respondenten ikke havde kendskab til muligheden om fravalg af 

revision, selvom virksomheden opfyldte betingelserne herfor.  

Konsekvenserne af virksomhedernes manglende informationer omkring lempelse af 

revisionspligten kan medføre, at regeringen ikke opnår den ønskede effekt om lempelse af 

de administrative byrder for B-virksomheder. Yderligere kan mange små B-virksomheder 

få udført unødvendig revision, hvor de kunne nøjes med en erklæring med mindre 

sikkerhed. 

Som det tidligere er nævnt i kapitel 7, interview med tømrervirksomheden (virksomhed 1), 

er virksomheden blevet introduceret for muligheden om fravalg af revision til et 

regnskabsmøde med revisor. Revisoren rådgav virksomheden om, at de kunne spare 

omkostninger på revisionshonoraret samt at der vil blive udført færre revisionshandlinger. 

Revisoren havde i dette tilfælde ikke rådgivet virksomheden om de konsekvenser, fravalget 

også kunne medføre, hvorfor virksomheden kom i klemme i forhold til leverandørerne. 

Som vi omtalte i kapitel 6, er mange små og mellemstore virksomheder afhængige af deres 

revisorer, da de ikke har kompetencen til at etablere viden om, hvilke konsekvenser deres 

valg kan medføre, hvilket også har stor betydning her.  

Kendskab til klientens virksomhed, branche mv., som revisor skal foretage i 

planlægningsfasen, spiller en væsentlig rolle, når revisor skal rådgive sin klient om, 

hvilken erklæring virksomheden kan vælge ved regnskabsaflæggelse, samt hvad 

konsekvenser heraf vil være.  

Vi spurgte Niklas Hoff fra FSR, om de havde erfaring med sager, hvor fravalg af revision 

har haft konsekvenser for virksomheden, han svarede således:151        

”Vi ser også henvendelser fra revisorer, hvor det minder om eller er præget af, at det er 

revisor, der har foretaget valget for kunden og ikke kunden selv. Dette er højst beklageligt, 

hvis revisor begynder at rådgive om noget ud fra sit eget synspunkt. Der er enkelte 

revisorer, der siger, ’lad os komme væk fra kvalitetskontrol, og få så mange kunder på 

assistance’. Og det er helt forkert, hvis man kun ser det ud fra sit eget synspunkt.” 

                                                           
151 Jf. bilag 1, interview med FSR 



Page 113 of 125 

 

Ud fra ovenstående kan det tyde på, at revisor i nogle tilfælde tager beslutningen for deres 

klienter. Revisor påvirker virksomhederne til at vælge revision eller en anden erklæring, 

som kan medføre konsekvenser for virksomheden, uden at informerer dem om disse. Som 

Niklas udtrykker det, ’er det helt forkert, hvis virksomhederne ikke selv foretager valget’.  

Revisors rolle som rådgiver er at informere og rådgive virksomhederne om de forskellige 

muligheder vedrørende regnskabsaflæggelse, der er for virksomhederne. Herunder drøfte 

hvilken erklæringstype, der vil være mest hensigtsmæssigt på baggrund af, hvad 

virksomheden og de andre regnskabsbrugere, herunder pengeinstitutter og leverandører har 

behov for.  

 

8.2 Delkonklusion 
Resultater af vores spørgeskemaundersøgelse viser, at næsten halvdelen af virksomhederne 

ikke kender til udvidet gennemgang, review eller opstilling af finansielle oplysninger. 

Undersøgelsen viser yderligere, at revisor spiller en central rolle i udbredelsen af 

informationer vedrørende erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse. En manglende 

information fra revisors side kan medføre, at der udføres revision, selvom virksomheden 

ikke havde behov for det.  

Revisors holdning betyder meget for virksomhederne, især når vi taler om SM-

virksomheder, som ikke er i stand til at etablere en viden vedrørende regnskabsaflæggelse 

grundet virksomhedens størrelse. Vi mener derfor det er vigtigt, at revisor forstår, at de er 

rådgiver til virksomhederne og ikke den endeligt beslutningstager.  Det er derfor 

afgørende, om revisor rådgiver som offentlighedens tillidsrepræsentant uden at inddrage 

egne synspunkter. 
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Kapitel 9 - Konklusion 

Indførelsen af udvidet gennemgang og review, har ikke givet den ønskede effekt på 

lempelse af de administrative byrder for SM-virksomheder. Regler, love og omfang af 

erklæringerne er både indviklede og uoverskuelige samtidig med, at de ikke opfylder de 

behov og forventninger, der er hos regnskabsbrugerne.  

Et større kendskab til erklæringerne fra virksomhederne og andre regnskabsbrugere, mener 

vi ikke vil bibringe til at erklæringerne bliver succes på det danske marked, da 

forventninger og behov overgår erklæringernes formål.  

Vi vurderer at de fire erklæringstyper på nogle punkter kan erstatte hinanden, mens de på 

andre punkter er meget forskellige. Erklæringstyperne er primært ens ved de 

arbejdshandlinger, der udføres ved planlægning. Da vi sammenholdte de fire 

erklæringstyper, kunne vi se en gradvis lempelse af arbejdshandlinger og omfang. Revision 

lægger i toppen med de mest omfangsrige handlinger, og den erklæring med højest 

sikkerhed, herefter kommer udvidet gennemgang, så review, og til sidst med ingen 

sikkerhed opstilling af finansielle oplysninger. 

Vi kan samtidig se, at der ved fravalg af revision eller skift til udvidet gennemgang bliver 

fravalgt revisionsprotokollen, som medfører større krav til revisors evne til at 

kommunikere og rapportere til virksomheden.  

Ved revision tages der udgangspunkt i 37 ISA’er, hvor der ikke skelnes mellem store og 

små virksomheder. Som revisionshandlinger foretages der analyse, forespørgsler og 

verifikation af de modtagne oplysninger. Udvidet gennemgang tager udgangspunkt i ISRE 

2400, og stiller yderligere krav til fire supplerende handlinger. De fire supplerende 

handlinger omfatter indhentelse af ting, person og bilbog, engagementsbekræftelse fra 

virksomhedens pengeinstotutter, oplysninger fra advokatforbindelse og dokumentation for 

virksomhedernes indberetninger af A-skat, AM-bidrag mv. Review behandles i ISRE 2400 

og bygger primært på forespørgsler og analyser. Ved opstilling af finansielle oplysninger 

tages, der udgangspunkt i ISRS 4410. Revisor udfører ved opstilling af finansielle 

oplysninger udelukkende regnskabsmæssig assistance. 
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I forbindelse med at undersøge de væsentligste regnskabsbrugers indvirkning på 

virksomhedens valg mellem erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse, kan vi se, at 

eksterne regnskabsbrugere tillægger generelt revision meget stor værdi. Virksomheder, 

hvis årsrapport benyttes af eksterne regnskabsbrugere vil således ikke have gavn af et 

fravalg af revision eller et skift til udvidet gennemgang.  

Vi har i forbindelse med at undersøge dette, foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 

virksomheder, der havde mulighed for fravalg af revision eller skift til udvidet 

gennemgang. Vi har suppleret vores spøgeskemaundersøgelse med interviews med 

forskellige organisationer (virksomheder, SKAT, FSR og Erhvervsstyrelsen). 

Ud fra vores analyse kan vi se, at revision bliver pålagt stor værdi fra alle 

regnskabsbrugere. Dette er både grundet regnskabsbrugernes manglende kendskab til de 

forskellige erklæringstyper ved regnskabsaflæggelse, men også deres behov for sikkerhed, 

som ikke bliver opfyldt ved et evt. fravalg.  

Pengeinstitutter tillægger revision stor værdi i forbindelse med kreditvurdering i deres 

rating-system. Har virksomheden gæld til pengeinstitut, eller planer om at optage lån, vil 

virksomhedens årsrapport kun tillægges værdi, hvis der er en revisionspåtegning. Har 

virksomhederne derimod ikke lån eller planer om at optage lån i fremtiden, kan der 

fravælges revision uden konsekvenser efter pengeinstitutternes mening. 

Den nye erklæringsstandard, udvidet gennemgang, har endnu ikke opnået 

pengeinstitutternes accept i forbindelse med kreditvurdering. Pengeinstitutterne sidestiller 

denne med review, hvilket primært skyldes en manglende forståelse for erklæringen og 

dennes sikkerhed.  

Hos leverandøre kan en ikke revideret årsrapport skabe problemer i forbindelse med 

kreditvurderingen, der er således samme tendens som hos pengeinstitutter. Yderligere kan 

vi se, at et fravalg af revision eller skift til udvidet gennemgang kan svække tilliden fra 

samarbejdspartnere. 

Eksterne regnskabsbruger så som SKAT og Erhvervsstyrelsen udtaler, at de ikke benytter 

erklæringerne direkte. En sådanne politisk udtalelse mener vi ikke er i overensstemmelse 

med de oplysninger virksomheder skal give på selvangivelsen. På selvangivelsen skal der 
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oplyses om, hvilken slags revisorbistand, der er benyttet og om, der har været 

bemærkninger i erklæringen. Gennem vores arbejde kan vi se, at der er større fokus på 

virksomheder som har fravalgt revisionen samt de virksomheder, der har bemærkninger i 

erklæringen. Vi mener derfor at virksomhedernes valg af erklæringstype også påvirker de 

offentlige myndigheders syn på virksomhederne.   

Vi kan konkludere, at behovet for sikkerhed opstår i de tilfælde, hvor virksomheden har 

gæld, eller brug for kredit. Vi mener ikke, at udvidet gennemgang og review har nogen 

værdi for eksterne regnskabsbrugere, hvorfor vi kan konkludere at virksomheder, der har 

behov for sikkerhed ikke kan benytte sig af lempelsen. Møder virksomhederne derimod 

ikke krav om sikkerhed fra regnskabsbrugere, kan virksomheden med fordel fravælge 

revision og få foretaget ’opstilling af finansielle oplysninger’.  

Vi mener derfor at et senarie, hvor virksomheder kun kan vælge mellem revision eller 

opstilling af finansielle oplysninger, vil være det mest optimale for det danske marked. 

Dette kræver dog, at hele regnskabsklasse B får mulighed for at fravælge revisionen. 

Hvis man ser på revisor som virksomhedens rådgiver, har revisor en væsentlig rolle i 

forhold til påvirkning af virksomhederne. Gennem vores analyse kan vi se, at revisor kan, 

hvis de ikke passer på, komme til at rådgive virksomheden med indvirkning af deres egne 

holdninger og meninger. Dette kan medføre at valget ikke bliver optimeret i forhold til 

virksomhedens egne behov. En god rådgivning kan i modsætning til før nævnte, give 

virksomhederne en god forståelse for deres muligheder, og på denne måde optimere 

virksomhedernes nytteværdi af erklæringerne i forhold til deres og eksterne 

regnskabsbrugers behov. 

I forhold til, hvad virksomheden påvirkes af ved valg mellem erklæringstyperne, mener vi 

at virksomheden primært påvirkes af besparelse på revisionshonoraret. Vi kan se, at 

besparelsen afhænger af bestemte elementer, hvilket omfatter om virksomheden har 

varelager, mange/få banker, behov for kredit eller lån, samt sikkerhed.  

Yderligere påvirkes valget af erklæringstype ved regnskabsaflæggelse også af den værdi 

revision har for virksomheden. Virksomheder der ikke har fravalgt revisionen eller valgt 

udvidet gennemgang, mener at virksomheden udstråler en økonomisk ansvarlighed udadtil. 



Page 118 of 125 

 

Vi kan derfor konkludere, at revision skaber en psykisk merværdi hos mange 

virksomheder. 

I forhold til hvilken effekt lempelsen har på værdien af revision mener vi ikke, at denne har 

nogen effekt. Både hos virksomheder og eksterne regnskabsbrugere, tegner der sig et 

billede af at udvidet gennemgang og review ikke skaber lige så meget værdi som revision, 

hvorfor de ikke vil kunne benyttes som supplement. 

Virksomheder kan i hovedtræk deles i to. De virksomheder der føler og har behov for 

revision, og de virksomheder der ikke har behovet. 

Som afrunding kan vi i forhold til vores hovedspørgsmål konkludere, at 

revisionspåtegningen er den eneste erklæring, der skaber værdi for regnskabsbrugerne. 

Erklæring om udvidet gennemgang kan ikke erstatte revision, da denne erklæring ikke 

accepteres af regnskabsbrugere. Reviewerklæringen forstås ikke af regnskabsbrugere, 

hvorfor denne heller ikke kan erstatte revisionen. Erklæringen om opstilling af finansielle 

oplysninger kan ikke erstatte revisionen, men kan benyttes i de tilfælde, hvor revision ikke 

har nogen værdi for virksomheden og de eksterne regnskabsbrugere, og der ikke stilles 

krav til sikkerhed for årsrapporten. 
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Kapitel 10 - Perspektivering 

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget evaluering af udvidet gennemgang, herunder 

hvilke konsekvenser de nye lempelser af revisionspligten har for det danske marked. Der er 

dog klare indikationer på, at lempelserne ikke bliver en succes. Gentagende analyser 

vedrørende kredit- og långivning hælder i den negative retning. Vi mener derfor at kunne 

konstatere, at det for virksomhederne vil blive dyrere at låne penge eller opnå 

kreditgivning i de tilfælde, hvor der ikke foretages revision.  

Pengeinstitutterne anser ikke udvidet gennemgang som et alternativ til revision. Samtidig 

giver udvidet gennemgang ikke yderligere værdi til regnskabet i forhold til, hvis der blev 

foretaget opstilling af finansielle oplysninger eller review.  

Vi vil mene, at en evaluering af konsekvenserne vil medføre, at udvidet gennemgang og 

review bliver fjernet som et alternativ, således virksomhederne kun har valget mellem 

opstilling af finansielle oplysninger og revision.  

Regeringens mål med lempelse af revisionspligten mener vi vil blive opnået ved, at 

revisionspligten bliver fjernet for hele regnskabsklasse B, ligesom i andre EU-lande. 

Regeringen har fokus på at gøre Danmark et nemt land at drive virksomhed i samt 

bibeholde virksomhedernes konkurrenceevne på et højt internationalt plan.  

I tilfælde af at virksomheden har fravalgt revisionen, og pengeinstituttet ønsker sikkerhed 

for de væsentligste aktiver, kan en løsning være at supplere opstilling af finansielle 

oplysninger med aftalte handlinger efter ISRS 4400.  Aftalte handlinger afgives i et lukket 

trepartsforhold, hvilket virksomhederne skal være opmærksomme på ved supplement af 

dette. Vi mener dog, at revisors rolle som en væsentlig rådgiver spiller ind på dette område, 

da det bliver revisors opgave at forklare virksomheden, hvem erklæringen kan benyttes af. 

Den 9. maj 2014 har FSR skrevet en artikel vedrørende ’Vækstpakke: Lempelse af 

revisionspligten gør det ikke nemmere at drive virksomhed’. I artiklen kommer den 

interviewede, Charlotte Jepsen ind på, at virksomhederne uden en revideret årsrapport 

generelt får en dårligere kreditvurdering samt at virksomhederne, inden de foretager et 

skift eller et fravalg af revision, skal udarbejde en grundig analyse af konsekvenserne.152 

                                                           
152

 Artikel fra FSR, Vækstpakke: Lempelse af revisionspligten gør det ikke nemmere at drive virksomhed, 

udgivet 8. maj 2014   
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Dette skyldes primært, at lempelse af revisionspligten endnu ikke har fået kreditgivernes 

accept. De ønsker stadig at få reviderede årsrapporter ved kreditgivning. Skift til udvidet 

gennemgang eller fravalg af revisionen kan medføre betydelige konsekvenser for 

virksomhederne, hvis de ikke foretager en analyse på, hvilke konsekvenser deres 

beslutning vil medføre. 

Vi mener dog stadig, at nogle virksomheder kan drage nytte af opstilling af finansielle 

oplysninger i de tilfælde, hvor der ikke er behov for sikkerhed eller revision. I de tilfælde 

vil et fravalg af revisionen ikke medfører større usikkerheder, men gøre det nemmer at 

drive virksomheden i Danmark og dermed opnå en lempelse. 

Teorimæssigt ser vi i dag, at de eksisterende primært understøtter behovet for revision, 

herunder principal-agentteorien, David Flints revisionsteori mv. Samfundsudviklingen har 

i dag medført indførelsen af andre erklæringstyper, hvilket ikke er understøttet af teori. Vi 

mener derfor, at det kan være nødvendigt med en opdatering af de eksisterende teorier i 

sådanne grad, at de er tilpasset de nuværende samfundssituationer. 
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Bilag 1 - Interview med FSR 

1. Hvad er din stilling, anciennitet og erfaring hos FSR? Hvad har du evt. beskæftigede dig 

med tidligere? 

Jeg er fagkonsulent herinde, og er ansvarlig for vores kvalitetsstyringssystem, der 

hedder Revimentor, og så sidder jeg og tager forespørgsler i vores faglige hotline for 

alle vores medlemmer, der stiller en masse praktiske og teoretiske spørgsmål, som jeg 

sidder og besvarer. Før det har jeg været seks år ude i revisionsbranchen, og primært i 

In-Revision, og så er jeg registreret revisor. 

2. Har muligheden for lempelse eller fravalg påvirket Jeres (FSR’) administrative byrder? 

Evt. på hvilken måde? Kan I mærke at der er kommet flere spørgsmål? 

Ja, altså nu kan man sige, at det er lidt tidligt i processen. Udvidet gennemgang skulle 

man første vælge ved en generalforsamling i 2013, jeg ved godt at der er nogle 30/9 

2012 selskaber der i 2013 kunne have valgt det, men det er nok de færreste der har, og 

så er der nogen 31/12 2012 regnskaber som har haft generalforsamling i 2013, der kan 

vælge det. Og det kan vi godt mærke nu, hvor der ikke har været så meget interesse 

for det før, men der kommer rigtig mange spørgsmål om det lige. Og det samme 

gælder for review, review er altså ændret markant og det er der mange revisorer der 

lige skal finde ud, så vi får rigtig mange spørgsmål.  

Hvilke spørgsmål får I primært?  

Det er for ikke folk ikke sætter sig ned og læser standarderne, så de ved ikke hvad 

standarderne indeholder. I bund og grund er spørgsmålene, hvordan laver vi en review 

efter den nye standard. Hvad er forskellen på den nye i forhold til den gamle, det er på 

det niveau.  

Hvad vil du mene den primære forskel er på den gamle og den nye review standard? 

Den nye er helt mere omfattende, og før var det kun analytiske handlinger og 

forespørgsler, og nu siger man, jamen hvis det er bedre og smartere at indhente nogle 

eksterne bekræftelser, så gør det. Og så er der det med at man skal foretage yderligere 



handlinger, det var der også i den gamle standard, men det var ikke gjort så tydeligt. 

Hvis man har mistanke om væsentlig fejl, så skal man blive ved, indtil man har fået 

egnet bevis. Og der er i hvert fald mange revisorer der ikke vidste at det fandtes i den 

gamle standard.  

Har den nye review standard ikke overhalet lidt udvidet gennemgang? 

Det har den på ingen måde, fordi udvidet er review handlinger plus fire andre 

handlinger. Som du uanset hvad skal foretage.  

Synes du de fire supplerende handlinger vil skabe mere værdi? 

Jeg synes der er nogle af de fire handlinger, der giver meget god mening, men der er 

også nogen af de fire handlinger, der ikke giver god mening. Der er også nogen af 

dem som er lavet, som et politisk kompromis, hvor man har sagt, det var nogen som 

politikerne synes der var en god ide og vi har for at få standarden igennem sagt, ja så 

lad os handlinger på det.  

Hvilke handlinger er det synes du der er gode og dårlige?  

Der er igen tvivl om det med at indhente engagementbekræftelse, var noget man 

dengang synes var smart fordi dengang kostede det ikke noget, men nu koster det 750 

kr. pr. engagementbekræftelse og så det kan godt være lidt begrænset i værdi, også 

fordi bankerne, det ved I selv, bankerne svarer meget meget lidt på det her 

forespørgsler. Og så er der det med at sende et advokatbrev, i nogen situationer vil det 

være fint nok, men den er meget rigid, og der kunne sagtens godt være nogle 

situationer hvor det virker fuldstændig latterlidt at sende advokatbrev, når der for 

eksempel har været en kapitalforhøjelse, det giver ikke nogen mening. 

 3. Hvorfor ikke bare helt fravælge revisionen for SMV’er som andre EU-lande? 

Jamen det er fordi regeringen stadig gerne vil have en eller anden form for kontrol – 

heldigvis. Det er jo selvfølgelig noget som vi arbejder på, og det synes vi også er en 

god ide. Vi gør det som vi tror der er bedst for revisorerne og branchen, og der er 

ingen tvivl om at, hvis man fjernede revisionspligten helt op til regnskabsklasse C, så 

er det nogen helt andre konkurrenceparametre vil komme på banen, så skulle I som 



revisorer konkurrere med helt almindelige bogholdere, og de kører med andre timer 

lønninger end jer.   

4. Hvorfor tror du ikke at der er så mange som først antaget der har fravalgt revisionen? 

For det første så er det stadig nogen relative nye regler, jeg tror ikke at alle der er klar 

over det, så er det heller ikke sikkert at revisor har i alle situationer har været rigtig 

glad for at skulle fortælle muligheden, det kunne man godt forestille sig, revisor 

tænker der er igen grund til at jeg fortæller noget om det, fordi det er en god kunde og 

jeg har et godt engagement med ham. Og så tror jeg i den grad at folk stadigvæk gerne 

vil have kontrol. Mange vil have at revisor kigger på de her regnskaber, og hvis man 

fravælger revisionen, så fravælger man også kvaliteten i regnskabet, og så er der ikke 

mindst bankerne, der er ingen tvivl om at bankerne også i høj grad gerne vil have 

revision, og specielt hvis man er afhængig af at skulle låne penge, så kan det blive 

meget dyrt at fravælge revision.  

5. Har du oplevet nogen specielle tendenser hos de virksomheder der har fravalgt revisionen? 

Vi kender for eksempel nogen virksomheder, der har fravalgt revision, men banken eller 

nogen andre kreditorer efterfølgende ikke godtage virksomhedens fravalg af revision. 

Vi ser også henvendelser fra revisorer, hvor det minder om eller er præget af, at det er 

revisor, der har foretaget valget for kunden og ikke kunden selv. Dette er højst 

beklageligt, hvis revisor begynder at rådgive om noget ud fra sit eget synspunkt. Der 

er enkelte revisorer, der siger, ’lad os komme væk fra kvalitetskontrol, og få så mange 

kunder på assistance’. Og det er helt forkert, hvis man kun ser det ud fra sit eget 

synspunkt.  

De virksomheder der så har fravalgt revision, har du observeret nogen fælles tendenser hos 

dem? 

Nej altså jeg har ikke observeret nogen specielle tendenser, det eneste jeg ved at vi har 

lavet en undersøgelse på det her og der er i hvert fald mange af de virksomheder som 

har fravalgt revision havde ulovligt aktionærlån. Om det så skyldes, at de har ulovligt 

aktionærlån for at slippe for en supplerende oplysning i revisors erklæring, det ved jeg 

ikke.      



 

Kunne man gøre regnskabsbrugerne opmærksom på at der er ulovligt aktionær? 

Det skal jo stå i balancen, så man kan stadig se det i balancen, den er bare ikke 

udpenslet på samme måde ligesom ved supplerende oplysning. På den måde som 

assistance er lavet i dag, der tjekker revisor jo ikke noget som helst, så hvis der er et 

ulovligt aktionærlån og kunden ikke oplyser det til revisor, så er der ikke nogen der 

kan opdage det. 

6. Tror du Regeringen kommer til at opnå den ønskede besparelse på 25 % af den samlede 

revisorregning? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Det tror jeg helt sikkert ikke at de gør. Den der 25% er udtryk for regeringen ikke ved 

hvad de snakkede om.  

Kan det tænkes at der har været en misforståelse mellem FSR og regeringen, hvis FSR har 

ment at der kan opnås en besparelse på revisionsregningen og regeringen troede hele 

revisorregningen? 

Jeg tror hverken FSR eller Erhvervsstyrelsen har troet virksomhederne kunne opnå en 

besparelse på 25 %, det er noget der står for politikernes egen regning, det har jeg 

blandt andet hørt fra Anette Wilhemsen, det er folk som ikke har indsigt i branchen og 

ikke ved noget om det.   

7. Vil muligheden for at fravælge føre til specielle samfundsmæssige konsekvenser? 

Fx i henhold til banker? 

I henhold til andre regnskabsbrugere? 

I forhold til revisor? 

Det er lidt svært sige, hvis vi lige kigger på fravalg af revision for sig, så er det meget 

små virksomheder der kan det, og det er nok meget begrænset hvad de har af 

samfundsmæssige betydning. Det er selvfølgelig bankerne, og jeg vil tillade mig at 

være kritisk over for de personer, der sidder og rådgiver den type virksomheder. Jeg er 

ikke sikker på, de har de kvalifikationer, der skal til for at vurdere en revisors 

påtegning, uanset om det er den ene eller den anden erklæring. Så jeg tror ikke det får 



nogen store konsekvenser dernede, men det er lidt mere spændende med hensyn til 

udvidet gennemgang. Der kan man sige, at standarden er lavet sådan så den er mere 

skræddersyet i det her mindre virksomheder, så jeg mener ikke at hvis man har lavet 

en god udvidet gennemgang, så er der ikke nødvendigvis informationer der går tabt 

kontra revision, så jeg håber ikke at der sker noget negativt på den front.     

8. For hvilke virksomheder vil et fravalg eller udvidet gennemgang i dine øjne være brugbart, 

attraktivt og hensigtsmæssig? 

Fravalg vil være effektivt i situationer hvor man har en bogholder der er rigtig dygtig 

selv, eller at man selv har en forståelse for regnskab og økonomi, så kan man selv lave 

mange af tingene, så slipper man for at revisor skal regnskabet. Hvis jeg selv skulle 

lave regnskab, så tror jeg at jeg ville vælge en assistance, hvis jeg selv havde en 

virksomhed fordi jeg mener, at jeg kan lave det lige så godt som en revisor kan, så kan 

jeg lige så godt spare nogle penge der.  

Udvidet gennemgang der skal man passe lidt på, og det skal man blandt andet pga. det 

der engagement forespørgsler, der koster nu 750 kr., hvis man har en virksomhed der 

fordeler sine likvider ud på flere bankkonti, så kan det blive en rigtig dyr fornøjelse at 

vælge udvidet gennemgang. Til gengæld så kunne man forestille sig nogen situationer 

en virksomhed, som havde flere forretningen og i hvert fald havde lagre flere 

forskellige steder, og revisor har revideret det her regnskab i flere og ved at der er som 

regel aldrig nogen problemer med disse varelagre, problemet er bare hvis der er 

revision, så skal man ud og kontrollere det her lager, og det kan man spare i en 

udvidet gennemgang.  Der kan man analysere sig frem til om tingene hænger sammen, 

og der kan man spare meget tid på lagerkontrol.  

9. Tror du at I vil se flere fejlbehæftet regnskaber i fremtiden? Eller opleve at fravalget sker 

for at skjule en evt. fejl? 

Nej, det tror jeg ikke. Men jo de kan godt fravælge revisionen for at skjule nogen fejl 

som vi tidligere snakkede om, så ja desværre. Og jeg er også bange for at revisor ikke 

er standhaftig nok, jeg er desværre bange for der er nogen revisorer der, måske ikke 

ligefrem rådgiver men i hvert fald hjælper på vej i det situationer i stedet for at gøre 

det man burde gøre.  



 

10. Med dit kendskab til revisionsbranchen, hvad er din holdning så til udførslen af et udvidet 

gennemgang. Eller review? 

Kan en medarbejder med mindre erfaring udføre disse med eller uden ”normale” problemer? 

Hvad er de gode og dårlige sider ved udførslen? 

Hvad mener du revisor skal være opmærksom på? 

Nej, det kan de ikke. Det fremgår også ret tydeligt af standarden, at man skal have en 

vis kompetence og vis erfaring for at udføre review og udvidet gennemgang, fordi 

man skal udføre nogle analyser og forespørgsler, som man skal reagere på, og der skal 

noget erfaring til for at kunne stille de rigtige spørgsmål og man skal have erfaring til 

at forstå de analyser, man laver og foretage de rigtige analyser. Det er også ret klar 

holdning fra revisionsteknisk udvalg, de vil også sige, at det ikke kan udføres af en 

yngre medarbejder  

Vil du sige at det taler mod den besparelse, fordi ved revision ville en yngre medarbejder godt 

kunne foretage de handlinger? 

Ja, det kan man godt sige, der er nogen handlinger ved revision som er så 

standardiseret så det kan en yngre medarbejder sagtens gøre, og det er selvfølgelig 

klart, hvis man skal have en mere erfaring medarbejder ind, skal man betale en dyrere 

timeløn, så det gør lidt den anden vej.  

På sigt kan det være blive sværere at uddanne revisorelever, hvordan skal man lære dem op, 

hvis det kun er de tre store der primært sidder med revision?  

Jeg tror der vil være stadig mange revisionsopgaver i mindre revisionsvirksomheder, 

og så fordi både bankerne og mande kunder der stadig vil gerne have revision. Men 

det er virksomhedernes ansvar at have nogen af de yngre medarbejdere med når man 

laver review, man kan godt være to om at lave det, så kan man på den måde træne den 

yngre medarbejder. Problemet med de store virksomheder er også at de finder ud af 

man er god til at revidere debitorer, og det får du lov til at lave resten af dit liv, og det 

duer ikke vel. 

    



 

11. Tror du de udenom liggende regnskabsbrugere forstår den nye erklæring? 

Hvordan kan revisor evt. hjælpe til med at forståelsen bliver større og bedre? 

Jeg tror desværre generelt, at regnskabsbrugerne eller i hvert fald de mindre kyndige 

regnskabsbrugere de har rigtig svært med at forstå revisors erklæringer. Og det gælder 

uanset om det er assistance, revision eller udvidet gennemgang. Nu man er i gang med 

at ændre hele strukturen på revisionserklæringerne, hvor man bygger rundt på det hele 

og starter med konklusion osv. For netop at få det her gennemsigtighed og der er helt 

sikkert mange ting man kunne bedre, altså det kunne skrives i en mere let læseligt 

sprog, det helt ultimative så kunne man lave en smiley ordning, som vi kender fra 

restauranter, så kunne der være en glad, sur og ked af det smiley, eller et eller andet, 

fordi det er noget folk kan forstå. Jeg tror folk har meget svært med at forstå det vi 

skriver, desværre.  

Kan vi som revisor hjælpe til med at få de små kreditorer til at forstå at det faktisk er en okay 

erklæring vi giver som fx ved review eller udvidet gennemgang? 

Ja helt sikkert, men det er stort arbejde at fortælle dem, at vi laver faktisk rigtig meget 

arbejde og nogen gode analyser og forespørgsler uanset om det er review eller udvidet 

gennemgang og revision. Og man går ret meget i dybden uanset hvilken form man 

vælger, og det skal vi selvfølgelig fortælle dem, at det er stadig rigtig gode erklæringer 

de får.   

12. Tror du de uden omliggende regnskabsbrugere forstår review? 

Hvordan kan revisor evt. hjælpe til med at forståelsen bliver større og bedre? 

13. Har mulighed for fravalg af revision medført en forventningskløft? 

Kunden kontra revisor 

Bank kontra revisor 

Kunde kontra bank 

Kunde kontra andre regnskabsbrugere 

Som sagt tror jeg stadig at bankerne ikke er klædt ordentlig nok til at kunne sondre 

mellem hvad revisor har lavet. Jeg tror at i hvert fald er nogen banker, der er det mere 



en holdning, hvis revisor har været med, jamen så er det godt, og har revisor ikke 

været med, så er det ikke godt. Uden at man kigger på i hvilken omfang revisor har 

været med, der er nok en lille forventningskløft. Nu nævnte du det ikke, men der er 

helt sikkert en forventningskløft i forhold til SKAT, og det siger vi, SKAT kan heller 

ikke finde ud af at sondre mellem hvad revisor egentlig har lavet af arbejde. Med 

hensyn til skatteopgørelsen, der er helt tydeligt at revisor har været med, så har revisor 

i denne her sag. 

Når det er meget små virksomheder vi snakker om, så tvivler jeg på hvad der er af 

andre regnskabsbrugere, fordi hvis andre regnskabsbrugere tager sådan et regnskab, 

ikke kender forskellen på revisors ydelser, så skal de andre regnskabsbrugere søge 

hjælp, fordi de ikke er klædt på til at bruge regnskabet, så jeg tror ikke der er så meget 

problem i dem, det er måske problem kontra kunderne, hvis revisor er lidt for 

oversolgt for fravalg end revision, så ved kunden måske slet ikke hvad han reelt går 

med til, det kan godt være ærgerligt, så kan kunden tro at revisor kontrollerer meget 

mere og retter meget mere end revisor egentlig gør, jeg tror måske også der vi har en 

udfordring.  

Så du siger at revisor skal være meget mere specifikt i hvilken sikkerhed der gives indenfor 

hvilke områder?  

Det er selvfølgelig et krav i aftalebrevet, at revisor skal beskrive hvad han har tænkt 

sig at lave, så synes jeg også revisor skal blive bedre til at kommunikere både hvad det 

er man laver men også forskellene, det gøre det for jer når I skal ud og få det honorar, 

så kan de lige pludselig godt forstå hvorfor det er dyrere at lave få revision end det er 

at få en assistance erklæring.   

Hvordan tror du revisorer kan hjælpe bankerne med forstå erklæringerne? Eller kan vi 

revisorer hjælpe? 

Lige nu de tre store, de kører i hvert fald en kampagne i øjeblikket, hvor de prøver at 

hjælpe bankerne med at forstå udvidet gennemgang, og vi har også lavet noget skriv, 

som man kan tage med ned i banken, så er det branchen og den enkelte revisors ansvar 

at vi får udbredt kendskab til denne her standard. Og det er selvfølgelig svært fordi vi 



synes jo det er utrolig spændende med sådan en standard, og det er ikke altid de andre 

også synes det, andre synes ikke vores arbejde er så spændende som vi selv gør.   

 

14. Politisk set, ligges der nu op til en besparelse på 25 % af revisorregningen 

Hvilke ting kan primært hjælpe til denne besparelse? 

Tror du besparelsen er realistisk? 

 

15. Tror du at den nye standard endnu engang vil ændre revisors adfærd og 

”forretningsmodel” samt krav til kvalitetssikring? 

Det er de sådan set nødt til at gøre, fordi de er nød til at lave deres handlinger ud fra 

kunden en mere specifikt og ud fra de oplysninger de får undervejs, det her tiden 

været meningen, men før i tiden var den sådan lidt mere processtyret, og er den meget 

mere principstyret den nye standard, så hvis de skal lave deres review eller udvidet 

gennemgang i overensstemmelse med standarden, så er de nødt til at ændre på den 

måde de har gjort indtil videre.  

Jeg tror også vi har en udfordring i branchen med at revisor ikke giver sig selv tid til at 

sætte ind i de teoriste ting i standarderne, der går mange debiterebare timer, i stedet 

for at finde ud af det. Og så tror jeg også der er en tendens til i det små virksomheder, 

så kører man bare videre med de programmer man hele tiden har haft uden at vurdere 

om de egentlig også er i overensstemmelse med den nye standard.   

16. Og tror du der vil komme yderligere fokus på hvordan revisor udfører og dokumenterer 

arbejdet? 

Jeg tror at det vil der komme yderligere fokus på både i revision, review og udvidet 

gennemgang, det er den udvikling vi kan se, at der kommer mere og mere fokus på 

revisors arbejde og dokumentationen heraf, jeg tror, hvis du spørger revisorer om hvad 

de synes om kvalitetskontrollen, så tror jeg ikke at de synes den bliver lettere.  

 

 



Tror der vil komme større fokus på kvaliteten fra mediernes side? 

Ikke på baggrund af udvidet gennemgang, det er det her uheldige sager der har været, 

med de store bankkrak, og gøre jo at medierne synes at det er rigtig spændende lige 

nu, og det bliver det nok ved med, vi er offentlighedens tillidsrepræsentant og vi får 

nogen høje lønninger for det vi laver, så derfor forventer offentligheden også at det vi 

laver er i orden. Det tror jeg også, at der vil være fokus på det også i fremtiden.  

Tror du det vil ændre regnskabsbrugernes syn på revisorerne når der kommer så mange 

sager i medier om revisorer? 

Ja, det tror jeg helt klart, lige nu viser undersøgelserne jo også at tilliden til revisor er 

meget meget højt, og det er en af de brancher, på højre med læger, og der er igen tvivl 

om jo flere af det her dårlige sager der kommer, så bevæger vi jo også desværre i den 

anden retning.  

17. Fra politisk side, vil der fremadrettet blive satset på lempelse af den administrative byrde 

hos virksomheder ved at gøre love og regler mere overskuelige 

Tror du dette vil have en yderligere indflydelse på en total lempelse? 

Og vil det have indflydelse på kvalitetskravene? 

Det kan da håbe på, at de kan blive lidt mere konkret, nu vil jeg sige, nu har det der 

lovgivere eller hvad vi kalder dem nu, de har ikke ryg for at være de hurtigste, man 

kan se når de selv skal komme med nogen opgørelser over hvordan tingene hænger 

sammen, så er det jo flere år tilbage, og det vil jeg se før jeg tror det i hvert fald. Men 

der er ingen tvivl om at det r god ide, og hvis det kunne komme igennem ville det 

også være fedt, det kunne også fjerne noget af den usikkerhed revisor har, der er 

mange situationer hvor revisor sådan set meget gerne vil lave det rigtigt men de har 

egentlig svært med at forstå hvad er det, de gerne vil have at vi gør. Og der er det klart 

hvis lovgivere ikke kan blive mere præcis på det, så kan branchen også reagere herpå.      

18. Tror du at et evt. fravalg af revisionen, vil have betydning for om virksomheden mangler 

information (rapportering) fra revisor omkring det udførte arbejde? (fx revisionsprotokol) 

Nej det tror jeg ikke, altså nu kan man kun vælge udvidet gennemgang i 

regnskabsklasse B, det er selvfølgelig svært at sige, der kan godt ligge nogen store 



klasse B-virksomheder, som vil synes at de mangler noget, men der er ikke noget i 

vejen for at lave det, så kan de bare bede revisor om det og sige ’det vil vi godt have’, 

men ellers kan man sige i og med at det er klasse B-virksomheder, så tror jeg ikke at 

der er ret mange af dem som, de kapitalejere eller ledere, der sidder i klasse B-

virksomheden, som rent faktisk læser indholdet af revisionsprotokollatet, det er mere 

eller mindre standard tekst, så der er ikke nogen der er særlig interesseret i den.  

Men der står nogen generelle ting som for eksempel funktionsadskillelse mv, tror du ikke at 

det kan have en betydning for virksomhederne?    

Jo altså det er klart, jeg synes også stadig revisor skal gøre virksomheden opmærksom 

på det hvis det er noget, som de kan gøre bedre, og noget man kan rådgive dem til, 

men jeg tror ikke nødvendigvis, at revisionsprotokollatet har været løsningen, jeg ved 

godt man skriver det med funktionsadskillelse, men prøv at spørge jeres kunder, hvor 

mange af dem har egentlig læst og forstået indholdet af hvad der står, jeg tror ikke der 

er ret mange der har, så kan det være ligegyldigt. Det kan faktisk godt være, at det 

bliver bedre, hvis revisor bliver opmærksom på, ’hvis jeg ikke skal skrive det i 

protokollen, skal jeg blive bedre til at forklare kunden det’, så det kan være at det får 

en positiv effekt.    

19. Har I oplevet kritik, og hvilke i hovedtræk?(I forbindelse med udvidet gennemgang) 

Ikke på selve erklæringen, men mere på standarden om udvidet gennemgang, og det er 

fordi der er nogen revisorer der har svært med at forstå det, og der er nogen revisorer 

der synes at det har ikke fået den effekt det skulle og at det er enten lige så besværligt 

eller mere besværligt end det var i forvejen, så de kan ikke rigtig se fordelen ved 

standarden. Kritikken kommer mere fra revisorerne end den kommer fra 

regnskabsbrugerne, og det er alligevel tankevækkende.  

  



Nu var det formålet at spare administrative byrder ved udvidet gennemgang, men hvis 

revisorerne ikke forstår standarden og skal bruge lige så meget tid på at sætte sig ind det og 

forstå standarden, så kommer honoraret måske det første par år til at ligge på samme niveau 

med revision? 

Ja ja enig, men så kan man også diskutere, er det rimeligt at det er kunderne skal 

betale for revisor ikke de teoriske grundlag, det ville jeg nok stille mig lidt spørgende 

vel, hvis der kommer en ny ISA standard, altså en ny revisionsstandard, ville I så 

hæve honoraret på Jeres revisionsopgaver, fordi I skal sætte Jer ned og læse den, den 

tror jeg i hvert fald ikke I skal sælge overfor kunderne.  

Men nu er konkurrencen også rimelig hård på revisionsbranchen, hvor priserne bliver 

presset mere og mere ned, og kunderne vil betale mindre og mindre, så kan man stille 

spørgsmålet, hvor meget kan revisorerne tjene penge på det her opgaver? 

Det er lige præcis det, og det er lige præcis det som regeringen ikke har forstået, det 

der revisionshonorar de bliver i øjeblikket presset ned til et niveau hvor det slet ikke 

hænger sammen, det er lige det der er problemet i branchen og honorarerne de er 

presset så langt ned, at der er ikke plads til at presse dem yderligere ned, det man kan 

sige som jeg tror, udvidet gennemgang gør måske at man kan holde de honorar som 

man har presset ned nu, og så rent faktisk lave en udvidet gennemgang i dag, der er 

nok mange tilfælde hvor man ikke kan lave det man vil kalde for en fuld revision for 

de honorar der ligger nu, så har man nok svækket kvaliteten, så nu kan man sige man 

kan lave udvidet gennemgang og få kørt den igennem korrekt, men så bliver prisen 

nogenlunde det samme. Det er selvfølgelig ærgerligt, at regeringen melder så noget ud 

med 25%, det er jo det virksomhedsejerne forstår, de kan ikke forstå hvorfor de skal 

betale det samme, hvor det i deres øjne er en mindre ydelse.   

 

  



20. Undersøgelsen fra 2010 om værdien af revision. Ville en undersøgelse i dag give samme 

udfald som undersøgelsen fra 2010? 

Det tør jeg ikke at svare på, jeg er heller ikke så stærk i den undersøgelse, jeg ved ikke 

hvad der præcist ligger i den undersøgelse, så det er lidt svært for mig at svare på. 

Undersøgelsen viste blandt andet, at der var mange der mente, hvis deres samarbejdspartnere 

fravalgte revision, så ville deres tillid til deres samarbejdspartner falde markant. Tror du det 

vil stadig være gældende? 

Det tror jeg stadig folk har, når vi snakker med folk, især bankerne, de synes udvidet 

gennemgang er en rigtig god ide bare det var ikke deres egne kunder der valgte det. 

Og sådan tror jeg det er, man vil rigtig gerne have at ens samarbejdspartnere bliver 

tjekket i hovedet og røv, fordi dem skal man på en måde stole på, og man kender dem 

ikke, så det er meget rart at der er nogen andre der kan hjælpe med at skabe tillid her, 

sådan vil det altid være uanset hvad man gør. Og så mener man måske ikke selv ’jeg 

behøver ikke at have en der kigger mig over skuldrene, fordi jeg har styr på det, og jeg 

er ærlig og redelig osv.’, men det kan man ikke helt vide om de man handler sammen 

med, og man vil gerne have en viden om det der.  

Så bliver det sværere og sværere at lempe revisionen, hvis omverdenen stadig gerne vil have 

revision?  

Man kan måske godt rent lovmæssigt lempe revisionen, og det vil givetvis også gjort, 

men jeg tror stadig markedskræfterne vil gøre at det ikke vil få den store effekt fordi 

folk ikke vil acceptere det fravalg alligevel. Det så man jo også i gamle dage, der var 

der ikke de krav som der er nu men der blev stadig udført revision i rigtig mange 

tilfælde.  

Det var alt hvad vi havde af spørgsmål, har du nogen kommentarer? 

Nej, held og lykke.  



Bilag 2 - Interview med Virksomheder 

Inducon Spiegelau A/S 
Hvad er din jobbeskrivelse og erfaring? Hvad laver virksomheden og hvor længe har den 

eksisteret? 

Ejer, direktør, og daglig leder. Mange, mange, mange års erfaring. 

Virksomheden har eksisteret siden 1992, så det er ved at være en gammel butik 

Hvad har I valgt af erklæring? Og hvorfor (Overvejelser)?  

Vi har valgt at, benytte os af erklæring om revision. Vi tager den hårde vej i januar 

måned.  

Banken ville, grundet størrelse at virksomheden, med varelager mv., kræve at der 

foreligger regnskab der er revideret, hvis der er behov for yderligere kapital af den ene 

eller anden grund.  

Har du snakket med banken?  

Nej, der har ikke været behov for at snakke med banken. 

Men hvorfor tror du at banken vil ha et revideret regnskab?  

Jeg bruger tit ordsproget med solskin og paraply. Især i forbindelse med bank og at de 

forventer revision.  

Hvis virksomheden har behov for at få forhøjet kassekreditten, siger banken ikke bare, 

”ja, du skal bare skrive under her”. De vil gerne se på forskellige ting, fx at 

egenkapitalen er tilstede, at lageret er korrekt.  

Min revisor kender forretningen, og har revisor for os i over 10 år. Vi har lagerhotel, 

som også er ekstra, da det jo ikke ligger under samme tag. Vi indtager derfor en ekstra 

faktor, da vi ligger hele vores lager i hænderne på speditørerne, som varetager 

lagerstyringen. De omkostninger vi giver for revisionen, syntes jeg er givet godt ud. 

Psykologisk, er der en del der spiller ind: Vi har hoved-sæson de sidste tre måneder 

(okt, nov og dec), hvor vi ligger vandret. Herefter kan vi lige nå at spise flæskesteg til 



jul, og så skal vi igen i gang med det kedelige. Nogen tænker måske at de trænger til 

ferie, men her er det bare et ”no go”, der er kun den tunge og rigtige vej. Når det hele 

er overstået, kan man sige til sig selv, ”nu er vi også i gang”, samtidig bibeholder du 

også hele øvelsen med lageret, da det skal gøres alligevel. Vi har 800 nr. som skal 

tælles, og det er rart at de bliver kontrolleret. 

Det betyder lige så meget at Revisoren kender lagerholderen, ved hvordan de tænker. 

Man skal jo kunne stole på hinanden, jeg tror man stoler mere på hinanden når man 

ses en gang om året, i stedet for at der går 5 år.  

Vi er i den heldige situation, at de mennesker der nu har vores lager, jo er nogen vi 

kan stole på, og de gør et rigtigt godt stykke arbejde. Hver eneste uge får vi en 

optællingsliste fra dem, for hvad der er gået ud, så det kan vi selv sidde og stemme af. 

Hvor stor chance for fejl mener du der er i et regnskab efter revisor har foretaget revision? 

Review? Udvidet gennemgang? 

Jeg ved det ikke, der bør jo ikke være nogen. Revisor gennemgår jo ikke alt, så fejlene 

bør ligge på et minimum uanset, hvad der bliver foretaget. 

Hvis du fravalgte revisionen, tror du så, at Chancen for at der faktisk er fejl i regnskabet, at 

det vil være større? 

Jeg ser mere psykologisk på det: Dels hvad andre mener om regnskabet, men også at 

det i realiteten i sidste ende er mine penge. Jeg sover altså lidt bedre om natten ved at 

vide at regnskabet også er korrekt. 

Nej, burde der ikke være. Det kan være, der er enkelte kommafejl, men det er jo lige 

meget. Som sagt, så går vi balancen igennem, og det gør vi løbende i december måned 

for at vi danner os et billede af hvordan det ser ud. Her snakker vi dog også væsentlige 

fejl. 

Hvis det afviger for meget i en negativ retning, så går vi dybere ned i det. Og hvis det 

afviger meget i en positiv retning, så hænger det primært samen med at vi solgte 

meget mere end vi regnede med. 

 



Man måske sige at du har en stor nytteværdi af revisionen, fordi du sover trygt om natten? 

Jo, jo, jo, enig, enig, enig. 

Vi har jo faktisk overvejet muligheden for at slippe for den forbandede revision, da 

tingene altid kommer oven i hinanden. Så kunne man lave regnskabsåret om, så man 

tager en periode, hvor der ikke er så meget gang i den.  

Det er jo bare at tage en beslutning. Men som det køre nu, og har kørt længe, med den 

nuværende lagerholdning og revision, tager det nogle dage. Det skal bare overstås, og 

det er det. 

Hvad med besparelsen af andre handlinger der bliver udført på revisionen? Fx vurdering af 

lønninger. Og du overvejet, at du kunne have valgt noget andet, og sparet handlinger, som 

virksomheden ikke har brug for? 

Nej, nu har vi (revisor og virksomhed) kun vendt lager, da det er det mest betydelige. 

Jeg er af den lidt gamle skole. Det er bedre at være sikker på at det der står, også er det 

man har. Det giver mere ro i sindet. 

Hvis der så opstår et eller andet om fx to år, så er der ikke nogen der kan huske hvad 

det var, hvorfor o.s.v, fordi det er jo menneskelig handlinger, og mennesker kan fejle. 

Så er det bedre at have et relativt kort forløb, hvor der er chance for at man kan gå 

tilbage og rekonstruerer. Hvis fejlen er forsat i årene efter, kræver dette en masse 

energi. 

Vi er her i butikken jo ikke så mange mennesker, så vi ved godt hvis skuldre det ligger 

på.  

Hvad bruger du årsregnskabet til? Afleveres det til banken? 

Banken få et kopi af regnskabet, det vil de meget gerne have, og det giver dem ro i 

sindet. 

 

Sidder du selv og analyser og gennemgår regnskabet? Hvilken værdi har regnskabet (som det 

er nu) for dig, i forhold til at du kan vælge noget andet? 



Ved regnskabsafslutning løber jeg balancen igennem. Min bogholder og jeg kigger 

balancen igennem når vi er ved at være i mål, og de sidste ting er bogført. Der er dog 

nogle bonusser mv. der først kommer inde i det nye år. Men altså, vi har en ide om 

hvordan det vil se ud.  

Vi sammenligner altid med det foregående år, og hvis det er gået og ser fornuftigt ud, 

så er det godt tegn. Hvis det er gået lidt dårligere end forventet, se vi på hvad årsagen 

er til det er. Dette er typisk omsætningen, men det kan også være vi har haft noget 

ekstraordinært, eller større markedsføringsomkostninger, det svinger meget. Det er 

sådanset en meget god ting lige at gå det igennem, og jeg må da indrømme, at jeg blev 

lidt overrasket da jeg så at markedsføringsomkostningerne sidste år var steget 

betydeligt i forholdt til tidligere. Men så igen, alt har en logisk forklaring – 

Omsætningen var også steget, hvilket medførte stigning i markedsførings-

omkostninger.  I sidste ende, havde dette ikke en negativ effekt på resultatet, så det er 

jo fint. 

Men hvad så med de andre ting i regnskabet, erklæring mv.? Og har du prøvet at der opstod 

en supplerende oplysning eller et forbehold? 

Jeg må indrømme, at jeg går ud fra, at det der står i regnskabet, er i overensstemmelse 

med loven. For mig er det primær tallene, fordi min bogholder og jeg så også går det 

igennem, med de forhold der er. Hvis der ikke er noget der er lige fanger ham, så går 

vi videre med oplysningerne til revisor. 

At revisor så finder forhold som skal kommenteres er der ikke noget at gøre ved. Vi 

må bare rette op på dette til næste år. 

Har revisionsprotokol nogen værdi for jer? og forholder du dig til hvad der står? 

Nej, jeg læser den ikke selv igennem. Jeg går ud fra at revisor har styr på hvad der 

skal stå. 

 

Mener du det ville påvirke dine kreditorer, din bank, skat, omverdenen mv. hvis du fravalgte 

revisionen? Og hvorfor? Og vil de evt. se regnskabet som mangelfult eller med fejl? 



Lånemuligheder, både hos kreditorer og banker? 

Banken vil helt klart være påvirket, hvis jeg fravalgte revisionen.  

Nogle af vores konkurrenter vil også have en mening om dette, men det kan vi i og for 

sig være lige glade med. 

Kreditorerne vil have en mening grundet kreditvurdering. Når leverandørerne skal 

kreditvurdere kigger de på det samme som banken. Yderligere kan det tænkes, at de 

undrer sig over, hvorfor vi netop nu vælger at fravælge revisionen, om der er noget 

galt mv. 

Det ville jeg også selv gøre. Fx virksomheden har eksisteret i 10 år, så hvorfor, 

hvorfor lige fravalg? Sådanne ville jeg tænke. 

De kunne jo ringe og spørge, men de vil ikke få noget svar, da vi ikke skal stå til 

regnskab overfor nogen, ex banken. Vores valg er vores valg. 

Hvad med besparelsen? 

Det er nogle få tusind vi taler om. Min revisor og jeg har snakket om det tidligere år. 

Hvis det var fx 50 %, kunne man overveje det, men når nu vi kun snakker 10 %, er det 

fuldstændigt bedøvende ligegyldigt. Det har ikke nogen effekt. 

Casen i det er, at vi kan risikere, at der alligevel skal udføres revision, fx hvis der er 

behov for yderligere kapital eller vi ikke kan blive godkendt hos vores leverandører. 

Ved at vi herefter alligevel skal udfører revisionen, bliver vi mere belastet, så en evt. 

besparelse på 10 % er bedøvende ligegyldigt. For de få tusinde kr., sover jeg bedre om 

natten. 

Yderligere holder det jo altså også disciplinen vedlige, altså at disse ting her skal vi 

altså gøre på det og det tidspunkt. Tavlen er vasket rent, og der er ingen lig i lasten. 

 



Bilag 3 - Interview med Erhvervsstyrelsen 

Hvad er din stilling, anciennitet og erfaring hos Erhvervsstyrelsen? Hvad har du evt. 

beskæftigede dig med tidligere? 

Pernille Normand Farup-Hansen, Chefkonsulent ved erhvervsstyrelsen. Sidder i 

sekretariatet for revisortilsynet og for PIE kvalitetskontrol. Tidligere været revisor 

(start 2004 til okt. 2012) herefter hos Erhvervsstyrelsen. 

Har muligheden for lempelse eller fravalg påvirket Jeres (Erhvervsstyrelsens) administrative 

byrder? Evt. på hvilken måde? 

Det første spørgsmål, er for os lidt svært at svare på, da det jo først er fra 2013 at 

virksomheder kan vælge udvidet gennemgang. Der er ikke så mange der har valgt det 

endnu, men vi regner med at der vil komme væsentligt flere indberetninger til 

april/maj. 

Vi har fået mange digitale værktøjer, der skulle være med til at lette den 

administrative byrde i forhold indberetningen af virksomhedernes regnskaber, men 

også for os i forhold til at bearbejde det indberettede. Vi kan dog ikke se det færdige 

resultat endnu. 

Hvorfor ikke bare helt fravælge revisionen for SMV’er som andre EU-lande? 

Vi tror, tanken har været at starte med lempelsen for virksomheder med en 

nettoomsætning på max 8 mio. kr. og en balancesum på max 4 mio. kr. da grænsen for 

klasse-C er et ret stort skridt at tage. Samtidig tror vi, at udgangspunktet var, at man 

vil tage lempelsen løbende, så der er tid til at foretage evalueringer løbende. 

Hvis resultaterne så er gode, tror Erhvervsstyrelsen så at der kan komme lempelse for alle B-

virksomheder? 

Der skal ske en evaluering af de nuværende lempelser før det kommer til at ske. FSR 

skal udarbejde undersøgelsen, herefter kan vi sammen med den lovgivende 

myndighed konkludere hvad der så er hensigtsmæssigt at gøre.  



Vi skal huske på at det som udgangspunkt skal lette de administrative byrder for 

virksomhederne, så hvis en lempelse kan foretages, uden at gå på kompromis med 

andre ting, så kan det jo være at alle B-virksomheder med tiden bliver omfattet. 

Hvorfor tror du ikke at der er så mange som først antaget der har fravalgt revisionen? 

Det ligger lidt op til et andet spørgsmål i også har.  

Det kan være at virksomhederne mangler oplysninger. Fx at revisor ikke har meddelt 

virksomhederne om hvilke muligheder de har. Mange af de virksomheder der kan 

fravælge revisionen, er små virksomheder. De er måske ikke så informeret omkring 

hvilke muligheder der er. Det kan være de ikke rigtigt forstår det. 

 

Har du oplevet nogen specielle tendenser hos de virksomheder der har fravalgt revisionen? 

Som myndighed er det rigtig svært at svarer på, da vi ikke ligger inde med nogle tal 

endnu, så vi kan ikke sige om der er bestemte tendenser, og hvilke virksomheder de 

omfatter. Måske om nogle år, men lige ligger vi desværre ikke inde med 

informationerne. 

Tror du Regeringen kommer til at opnå den ønskede besparelse på 25 % af den samlede 

revisorregning? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Meget diplomatisk sagt, kan vi desværre ikke sige det på nuværende tidspunkt, men vi 

har en formodning om at FSR i tidernes morgen, da det jo var dem der lavede en 

undersøgelse inden for deres branche, undersøge hvilke konsekvenser det vil have 

hvis lempelserne blev gennemført.  

I forbindelse med at der er fokus på de administrative byrder, ud fra FSR’s 

undersøgelse, vil der ca. være en besparelse på 25 %. Hertil skal man stadig have et 

nuanceret billede, og vide at der måske er mange der kan opnå en besparelse på mere 

end 25 %, men der samtidig er nogle der ikke vil opnå den ønskede besparelse. Over 

tid skulle det gerne være sådanne at alle virksomheder opnår en besparelse på 25 %. 



Om 2 eller 3 år, når lempelserne har været igang i et stykke tid, skal der foretages en 

revurdering af hvilken effekt lempelserne har haft. Hvis det ikke har opnået den 

ønskede effekt, hvad skal der så til. På nuværende tidspunkt må vi bare se tiden an og 

vente på revurderingen. 

Vil muligheden for at fravælge føre til specielle samfundsmæssige konsekvenser? 

Fx i henhold til banker? I henhold til andre regnskabsbrugere? I forhold til revisor? 

Vi har drøftet det lidt, og er vi kommet frem til at vi kan forestille os at bankerne 

stadig gerne vil opretholde den høje grad af sikkerhed i forhold til at afgive de 

forskellige erklæringer. Vi ser det i forhold til finansiering.  

Jeg tror umiddelbart at hvis man har en lille virksomhed, der har et positivt 

indestående i banken og en god egenkapital, vil der ikke være den største udfordring. 

Samtidig kej jeg forestille mig at nogle af bankerne stadig ønske revision hvis der er 

tale om en mere kompleks virksomhed. Det kan dog bare være et spørgsmål om at få 

bredt budskabet og hvilke handlinger der foretages til bankerne. Så overordnet set tror 

jeg der vil være noget med bankerne. 

Når vi taler om fravalg, skal vi holde os for øje at der er tale om SM-virksomheder.  

Regnskabsbrugere til disse virksomheder er primært bank og hovedaktionær, der er 

ikke på nogen måde mange andre eksterne regnskabsbrugere der kunne være 

interesseret i regnskabet. Så skulle det dog lige være for nysgerrighedens skyld. 

Fravalg i forhold til revisoren? Der er mange der ved at der er mulighed for de 

forskellige ydelser, så i forhold til revisor tror jeg ikke der vil ske noget 

samfundsmæssigt. Som revisor lære man sikkert at tilpasse sig de forskellige 

muligheder. 

For hvilke virksomheder vil et fravalg i dine øjne være brugbart, attraktivt og 

hensigtsmæssig? 

Henvisning til tidligere besvarelse.  

Tror du at I vil se flere fejlbehæftet regnskaber i fremtiden? Eller opleve at fravalget sker for 

at skjule en evt. fejl? 



Det håber jeg ikke, men vi har gjort meget i forhold til at regnskaber for SM-

virksomheder er elektroniske, og vi i forbindelse med dette kan trække informationer 

ud. Vi har også gjort det lettere for brugeren ved at kunne indberette regnskaberne 

rigtigt. 

Overordnet set burde det ikke have nogen betydning, men vi kan ikke garanterne 

noget, da de små virksomheder selv kan indberette regnskaberne, hvis de helt 

fravælger revisionen. Der er dog de tilfælde hvor der er en revisor inde over 

regnskaberne, her hjælper revisor typisk med at indberette regnskaberne. 

Yderligere skal det nævnes, at der jo bliver lavet en regnskabskontrol, hvor der bliver 

taget stikprøver, men ud fra det, ved vi ikke noget. Vi kan desværre ikke udtale os om 

dette. 

Med dit kendskab til revisionsbranchen, hvad er din holdning så til udførslen af et udvidet 

gennemgang. Eller review? 

Kan en medarbejder med mindre erfaring udføre disse med eller uden ”normale” problemer? 

Hvad er de gode og dårlige sider ved udførslen? 

Hvad mener du revisor skal være opmærksom på? 

I bund og grund er det ikke noget erhvervsstyrelsen kan udtale sig omkring, jeg kan 

dog komme med min personlige holdning. Erhvervsstyrelsen er en lovgivende 

myndighed, og vi kan derfor ikke rigtigt tage stilling til det ene eller det andet. 

Hvis virksomheden vælger en udvidet gennemgang, som ligger mellem et review og 

en revision, vil jeg tro at en medarbejder med mindre erfaring god kan udfører 

arbejdet (med forbehold for hvad i mener med en mindre erfaren medarbejder). Der 

skal dog stadig foretages en kvalitetssikring.  

Jeg syntes at udvidet gennemgang ligger meget nært review men med ekstra 

handlinger, og hvis man læser standarderne, kan man se at der er taget udgangspunkt i 

review standarden. Så i bund og grund ud fra min eget erfaring ville en medarbejder 

med mindre erfaring godt kunne udfører arbejdet. 

Tror du de udenom liggende regnskabsbrugere forstår den nye standard? 

Hvordan kan revisor evt. hjælpe til med at forståelsen bliver større og bedre? 



Igen er det primært min egen holdning, men jeg mener stadig at man som revisor, skal 

være bedre til at informerer sine kunder. Jeg kan forestille mig, at man måske er lidt 

påpasselig med at fortælle om mulighederne, da man er bange for at virksomhederne 

vælger det, herefter kan man kun tænke ”hvad nu med ens indtægtsgrundlag? Hvad nu 

hvis alle valgte review, hvad skal man så?”. Så jeg tror egentlig det er en blanding af 

at udvidet gennemgang er et godt alternativ, men jeg tror også at indtil revisorer og 

virksomheder forstår ordningen ordentligt, så vil der ligge en usikkerhed knyttet dertil.  

Tror du det er anderledes ved et review? 

Med information? Jeg syntes at hvis man læser review standarden, og herefter 

standarden for udvidet gennemgang, så vil man se, at de minder utrolig meget om 

hinanden. Der er dog de ekstra handlinger der gør at man opnår den ekstra sikkerhed, 

fordi der indhentes eksterne bekræftelser som man ikke gør ved review. 

Tror du de uden omliggende regnskabsbrugere forstår review? 

Hvordan kan revisor evt. hjælpe til med at forståelsen bliver større og bedre? 

Se ovenfor. 

Har mulighed for fravalg af revision medført et forventningskløft? 

Kunden kontra revisor, Bank kontra revisor, Kunde kontra bank, Kunde kontra andre 

regnskabsbrugere 

FSR gør et stort stykke arbejde i at informerer revisorerne, omkring hvad standarderne 

går ud på. Men man skal også se på om informationerne når helt ud til slutbrugeren, 

hvor jeg tror det er der opstår et forventningskløft.  

Mange har fokus på, om der er et forbehold eller en supplerende oplysning i 

erklæringen, men der er ingen, der har fokus på konklusionen, hvilket egentlig er 

relevant. Er der givet en positiv konklusion, en afkræftende konklusion, eller en 

manglende konklusion. – Det er jo egentlig det der gør, at et evt. forbehold har sin 

styrke. 

Revisors ansvar står jo ret tydelig, hvis man læser påtegningen, så man kan jo sige at 

hvis slutbrugeren ikke læser den, ved de heller ikke hvad revisors ansvar er.  



Hvad så i forhold til banker? 

Jeg tror egentlig at man kan skærer dem over samme kam, men det er så her min 

personlige holdning kommer ind, da jeg selv har lavet en afhandling, hvor jeg 

kontaktede banker, og det faktisk viser sig at de jo ikke forstår at læse en påtegning. 

De ved godt om der er en supplerende oplysning eller et forbehold, og det er det 

eneste de er interesseret i. Det er jo et lovkrav at der foreligger en påtegning, og 

bankerne har jo også et ansvar for at sætte sig ind i hvad et regnskab og en påtegning 

indeholder. Det er deres pligt at forstå hvad der er de sidder og arbejder med, lige som 

revisorer skal kunne udforme en erklæring. 

Dem der driver en virksomhed har også et ansvar for at vide hvad der er indeholdt i 

det produkt de modtager. Men der kunne måske godt være en bedre dialog mellem 

revisor og slutbruger, samtidig skal der også være tid til det, og vi ved jo alle at 

revisor i forvejen er presset på honoraret. 

Kunne man forestille sig at FSR kunne tage lidt over, informerer kunderne? Informerer 

slutbrugeren direkte, fx at sende nogle brochurer ud? 

Man skal huske at FSR er Foreningen for statsautoriseret revisorer, og det jo er 

revisorerne de henvender sig til. Det er revisorerne der er deres hovedfokus. Jeg tror 

de ligger mere krudt i at revisorerne ved hvordan, de skal udfører deres arbejde.  

Jeg ved at FSR ved indførelse af udvidet gennemgang har gjort store tiltag for at nå ud 

til de forskellige brancheforeninger, for at brede kendskabet til udvidet gennemgang. 

FSR gør en rigtig god indsats. Der ligger jo også de i det, at brancheforeningerne også 

har et ansvar for herefter at få udbredt kendskabet i netop deres branche. 

Tror du at den nye standard endnu engang vil ændre revisors adfærd og ”forretningsmodel” 

samt krav til kvalitetssikring? 

Og tror du der vil komme yderligere fokus på hvordan revisor udfører og dokumenterer 

arbejdet? 

I branchen har der de sidste par år været fokus på at kvaliteten skal være i orden fra 

revisors side. Men realiteten er, at vi finder mange fejl der er opstået hos revisor. Jeg 



tror helt sikkert at revisor har stor fokus på kvaliteten, men der er mange krav der skal 

overholdes.  

I mange tilfælde se vi at revisor ikke får dokumenteret deres arbejde tilstrækkeligt. 

Fra politisk side, vil der fremadrettet blive satset på lempelse af den administrative byrde hos 

virksomheder ved at gøre love og regler mere overskuelige 

Tror du dette vil have en yderligere indflydelse på en total lempelse? Og vil det have 

indflydelse på kvalitetskravene? 

Det er også en ting jeg har drøftet med min kollegaer og specialister hos 

Erhvervsstyrelsen. I forhold til udvidet gennemgang har man gjort store tiltag for 

modernisering i forhold til digitalisering, og forøge mængden af hjælpeværktøjer. Lige 

nu arbejder man på evt. at kunne lave en standard kontoplan for de helt små selskaber 

i forhold til at lette indberetningen. Og det vil jo give et godt link, hvis det altså 

kommer på tale. 

Jeg mener at det nok skulle kunne lempe det 

Du mener så ikke at regnskabsbrugerne i fremtiden vil komme til at savne informationerne i 

forhold til en lempelse? 

Nej, for arbejdet med at gøre meget digitaliseret tror jeg ikke gør at man går på 

kompromis med meget, da alt jo ligger digitalt. Jeg tro på at der ikke nødvendigvis er 

behov for en revisor over de små virksomheder, hvilket alt i alt vil lette byrderne.  

Er i begyndt at søge mere på specifikke ting, når nu muligheden er der ved at det ligger 

digitalt? 

Ja, men ikke officielt. Der jo nogle muligheder, men jeg tror man lige skal finde ud af 

hvad de er, og hvad de kan bruges til.  

Der er stadig nogle udfordringer, da det er et nyt system, så de fejl skal løbende rettes. 

Vi kan derfor ikke endnu se hvad det har givet af muligheder. Der mangler jo også 

stadig at køres XBRL ud til koncernregnskaber mv, hvorfor jeg tor der vil gå et par år 

inden vi kommer over indkørselsfasen.  



7-9-13, jeg håber, for jeg syntes det er nogle gode tiltag der er, hvis der kommer til at 

virke og brugerne får tillid til det. 

 



Bilag 4 - Interview med SKAT 
 

Hvad er din jobbeskrivelse og erfaring hos SKAT?  

 Projektorienteret (store selskaber) – mere end 10 års erfaring. 

Har arbejdet med mange forskellige ting inden for skat, men primært projektarbejde, 

fx Multimedie-undersøgelser, Store selskaber, små selskaber, nettoomsætningen, 

balancen mv. 

Hvordan udvælger i virksomheder til kontrol? Tilfældigt eller andre forhold? 

 Complaiansundersøgelser – Måler på Brancher, revisionspåtegninger mv. SKAT 

kigger på hvilke og hvor risikoen ligger, herefter tages der stikprøver. 

 Fx er der større risiko for fejl i en enkeltejede virksomhed, end hvor der er flere ejere, 

da de kan kontrollerer hinanden – Skat ser dette som en risiko, og der bliver derfor 

flere stikprøver inden for denne. 

 SKAT kigger meget på hvordan det har været tidligere, hvilke fejl der er fundet, og 

hos hvem de bliver fundet. På baggrund af oplysningerne, vælges de næste til en 

gennemgang. 

Benytter I regnskabet når I tager på kontrol hos virksomheder?  

 Vi læser det hele – for at få det hele med. Primært fokus ligger på erklæringerne. Hvis 

der er modifikationer til revisors konklusion, henter vi tit andet regnskabsmateriale 

(Revisionsprotokol), for at få en yderligere forklaring. Hvis der er lange 

ledelseserklæringer eller ledelsesberetninger spørger vi efter materiale, så vi får det 

store billede af virksomheden. 

Er der forskel når I tager på kontrol hos en virksomhed der har revision eller udvidet 

gennemgang og en der har fravalgt revision? 

 De kigger ikke på forskellen. Complaiansundersøgelser gør dog at der tages højde for 

forskellige ting, fx nettoomsætningen, balancen, antal ansatte, antal i bestyrelsen og 

direktionen mv. 



 

Oplever i flere besvigelser/fejl når der ikke udføres revision? 

 Complaiansundersøgelser viser en stigning fra 10 % til 40-50 %. Væsentlighed har 

SKAT også, så det er ikke alt SKAT siger virksomheden skal rette, men den tæller 

med i undersøgelsen alligevel. 

 Vi kan dog ikke sige om det skyldes fravalg af revision, men stigningen har vist sig 

tydelig fra den gang men begyndte at kunne fravælge. Det er også som om revisors 

fokus har flyttet sig, hvilket jeg ikke rigtigt tror virksomhederne er klar over. 

Har muligheden for lempelse eller fravalg påvirket Jeres administrative byrde? 

 Nej ikke rigtigt, men vi kigger dog nærmere i dokumenterne når vi kontrollerer en 

virksomhed der ikke har fået foretaget revision. 

Udvælgelse mv. er det samme. 

Har revisionsprotokol nogen værdi for jer? 

 Kun for store selskaber kigges der på revisionsprotokol. SKAT har oplevet at 

revisionsprotokollater er blevet meget standardiseret, hvorfor der ikke længere kigges 

på denne, med mindre der er modifikationer i regnskabet. 

 



Bilag 5 - Resultater af spørgeskema 
 
Samlet status: 

 
 
 

  
1. Har din/Jeres virksomhed flere ejere? 

 
 
 
 

2. Har din/Jeres virksomhed en bestyrelse? 

 



3. Hvor mange personer sidder i bestyrelsen? 

 
 
 
 

4. Hvor længe har virksomheden eksisteret? 

 
 
 

5. Har din/Jeres virksomhed optaget lån i et penge- eller kreditinstitut? 

 



6. Har din/Jeres virksomhed en kassekredit i et pengeinstitut? 

 
 
 
 
 

7. Har din/Jeres virksomhed fravalgt revision? 

 
 
 
 
 

8. Hvilke følgende forhold har haft indvirkning på fravalget af revisionen? (sæt gerne flere kryds) 

 
 
 
 

9. Hvilke følgende forhold har haft indvirkning på fravalget af revisionen? (sæt gerne flere kryds) – 
Andet 
 

• Har ikke behov for at søge kredit, og derfor ikke samme behov for signalværdien udadtil. Bruger 
revisor til skattespørgsmål. 

• Virksomhedens aktiviteter er begrænsede efter min overgang til pension 
• Konen er revisor, så vores regnskab behøvede ikke revision 
• Lav aktivitet i virksomheden 



10. Henvendte I jer til virksomhedens bank i forbindelse med at der skulle fravælges revision, for at 
høre om deres mening om fravalget? 

 
 
 

11. Med det du ved nu, synes du så, at det havde været en god ide at kontakte banken før fravalget 
af revision? 

 
 
 

 
12. Hvorfor fravalgte I at henvende jer til banken? 
 

• Vi bruger ikke bankens kreditfaciliteter og ønsker mindst mulig kontakt til banken. 
• Ingen kontakt i øvrigt. 
• Hvorfor skulle vi? 
• Har ikke behov for banken til finansiering af virksomheden 
• har ingen gæld 
• Ingen behov for kreditfaciliteter 
• Virksomheden er selvfinansierende 
• Virksomheden har ikke og får ikke gæld 
• tænkte ikke over det 
• det skal de ikke bestemme 
• Tænkte ikke over det 
• Fordi de intet gør for os alligevel 
• Ikke relevant da virksomheden er selvfinaserede 
• Ingen relevans 
• har ingen lån, hvorfor banken ikke har indflydelse på det. 

 
 
 

13. Har din/jeres virksomhed haft overvejelser om at fravælge revision? 

 



14. Har du henvendt dig til virksomhedens bank for at høre om deres holdning til (mening omkring) 
fravalg af revision? 

 
 
 

 
15. Har du henvendt dig til virksomhedens revisor for at høre om deres holdning (mening) omkring 
fravalg af revision? 

 
 
 
 
 

 
16. På hvilken måde er du blevet introduceret til udvidet gennemgang? 

 



17. På hvilken måde er du blevet introduceret til review? 

 
 
 
 
 
 
18. På hvilken måde er du blevet introduceret til Assistance med opstilling?

 

 
19. Har du og din revisor drøftet om revision eller fravalg heraf er det mest hensigtsmæssige for 
virksomheden? 

 



 
20. Har du og bankrådgiver drøftet om revision eller fravalg heraf er hensigtsmæssigt for 
virksomheden? 

 

 
21. Er du enig i at banken bør informere virksomheden, hvilken af tre ydelser (revision, udvidet 
gennemgang eller review), som er mest hensigtsmæssigt i forhold til bankens krav/forudsætninger 
for at yde kredit mv.. 

 

 
22. Er du enig i at virksomhederne skal selv finde ud af hvilken af tre ydelser (revision, udvidet 
gennemgang eller review) banken synes er mest hensigtsmæssigt i forhold til bankens 
forventninger. 

 



23. Sæt kryds ved de handlinger du mener revisor yderligere foretager ved udgivet gennemgang i 
forhold til review. 

 
 
24. Sæt kryds ved de handlinger du mener revisor yderligere foretager ved udgivet gennemgang i 
forhold til review. – Andet 
 

• kan ikke tage stilling til spørgsmålet da jeg ikke kender forskellen på udvidet gennemgang versus review 
• Ved ikke 
• Da jeg ikke er bekendt med begrebet kan jeg ikke svare meningsfyldt på disse spørgsmål 
• ved ikke 

 
25. Mener du, at udvidet gennemgang giver større sikkerhed i forhold til review?  

 
 

 
  



26. Hvorfor synes du, at udvidet gennemgang giver større sikkerhed i forhold til review? 
 

• Svarede ja, da der ikke var en "Ved ikke" mulighed. Kender ikke forskellen mellem 
• mere kontrol 
• Fordi der er langt større grad er indhentes ekstern dokumentation 
• Positiv erklæring om at regnskabet overholder lovgivning. Større vægt hos kreditorer. 
• pga ordet "udvidet" 
• Flere handlinger 
• mere omfattende kontrol 
• Gæt 
• Review er vel bare en gennemgang som sikrer at der ikke er meget graverende fejl. 
• med check fra revisors side 
• Mere detaljeret gennemgang 
• Fordi revisor udfører flere handlinger ved udvidet gennemgang i forhold til ved review. 

 

 
27. Sæt kryds ved de handlinger du mener, der fravælges ved fravalg af revision til udvidet 
gennemgang. 

 

 
28. Kunne du i forbindelse med fravalg af revision til udvidet gennemgang, forestille dig, at 
virksomhedens leverandører ikke vil synes om det? 

 



29. Kunne du i forbindelse med fravalg af revision til udvidet gennemgang, forestille dig, at 
virksomhedens penge-/kreditinstitut ikke vil synes om det? 

 

 
30. Kunne du i forbindelse med fravalg af revision til udvidet gennemgang, forestille dig, at 
myndighederne, herunder SKAT ikke vil synes om det? 

 
 

 
31. Kunne du i forbindelse med fravalg af revision til udvidet gennemgang, forestille dig, at 
omverdenen ikke vil synes om det? 

 
 

 
  



32. Hvorfor synes du din virksomheds valg af revision eller fravalg af revision påvirker, eller ikke 
påvirker eksterne interessenters syn på din virksomhed? 
 

• med de lovmæssige krav der idag implicit ligger i aflæggelse af et regnskab, vil det altid give omverden 
det indtryk, at man er ligeglad ... ikke har orden i tingene ... eller direkte har noget at skjule 

• tror påvirker negativt mht. bud på udbud fra kommuner 
• Den iformation har de ikke 
• For når det kommer til stykket, vil de fleste interessenter være indifferent overfor dette valgt. 
• ? 
• Det afhænger af virksomhedstypen. Konsulentvirksomeheden er ikke lige så udsat som 

produktionsvirksomheden. 
• jeg er konsulent = meget lille virkdomhed 
• Er velkonsolideret 
• Virksomhed sælger kun konsulenttimer og har ingen anden udgift end efterfølgende betaling af løn 
• vi har kun små lån og ikke kreditter 
• lille virksomhed - lille risiko for svindel 
• Jeg tror i virkeligheden der er ganske få eksterne interessenter der lægger mærke til det. 
• Det tror jeg ikke påvirker dem 
• Mindre sikkerhes 
• Tror at man især får bøvl med skattevæsenet hvis ikke man har fuldt revideret årsrapport 
• uafhængig omfattende kontrol er vigtig for maksimal sikkerhed for at regnskabet udviser de rigtige 

forhold 
• Eksterne uvildige øjne er (næsten) altid troværdigt. 
• Ingen betydning 
• Det giver mindre sikkerhed for at årsrapporten er gennemarbejdet 
• vi har ingen gæld og varekreditorer 
• Rigid tankegang ift. reelt behov 
• Jeg mener ikke, at fravalg af revision påvirker eksterne interessenter fordi de ikke læser vores 

regnskab 
 

 
33. Mener du, at sikkerheden for en retvisende årsrapport forringes ved fravalg af revision? 

 

 
  



34. Hvorfor synes du, at sikkerheden for en retvisende årsrapport forringes ved fravalg af revision? 
 

• fordi det, udover at vise omverden, at tingene er iorden, også viser direktion/bestyrelse, at tingene er i 
orden 

• mindre sikkerhed 
• Revisor forventes at have en kompetance, som 
• ? 
• Det vil jo så blive op til vores kontor dame at kontrolerer og undersøge om alt stemmer, og det har hun 

ikke tid til. Iøvrigt er vi selvfinacherende, men vi har har kassekredit Kr. 500.000,men den bliver aldrig 
brugt. 

• Det svarede jeg ikke! Jeg kan ikke gå tilbage og se mit svar, men jeg mener ikke sikkerheden bliver 
forringet 

• Det er jo en ekstra gennemgang 
• Der er sjældent nogen ud over eksperter, som kan lovgivningen på en fagområde. 
• Se foregående svar 
• mindre omfattende uafhængig kontrol 
• Fordi en gennemgang er mere overfladisk 
• Mindre kontrol 
• Fordi ved fravalg af revision afgiver revisor en erklæring med lavere grad af sikkerhed i forhold til 

afgivelse af erklæring om revision. 

 
35. Opfatter du fravalg af revision, som at revisor ikke udfører handlinger, hvorfor årsrapport ikke 
giver nogen grad for sikkerhed? 

 

 
36. Vil du mene at din virksomheds lånemuligheder hos banken bliver forringet ved fravalg af 
revision? 

 
 
 
 
  



37. Har virksomheder der fravælger revisionen optaget lån i et penge- eller kreditinstitut? 
Krydset: Har din/Jeres virksomhed optaget lån i et penge- eller kreditinstitut? og Har din/Jeres virksomhed fravalgt revision? 

 

 
38. Har virksomheder der fravælger revisionen en kassekredit?  
Krydset: Har din/Jeres virksomhed en kassekredit i et pengeinstitut? og Har din/Jeres virksomhed fravalgt revision? 

 

 
39. Forringes sikkerheden for en retvisende årsrapport ved fravalg af revision? 
Krydset med: Generelt om virksomheden - Hvor længe har virksomheden eksisteret? 

 

  

- virksomheden har fravalgt revision 

- der er ikke fravalgt revision 

- til optagelse af lån 

- virksomheden har fravalgt revision 

- der er ikke fravalgt revision 

- til kassekredit 

- har virksomheden eksisteret 

- har virksomheden eksisteret 

- har virksomheden eksisteret 

- har virksomheden eksisteret 

- til at fravalg forringer sikkerheden for et retvisende årsrapport 



40. Hvilke virksomheder har fravalgt revision opdelt i hvor længe virksomhederne har eksisteret? 
Krydset med: Generelt om virksomheden - Hvor længe har virksomheden eksisteret? 

 

- til at der er fravalgt revision 

- har virksomheden eksisteret 

- har virksomheden eksisteret 

- har virksomheden eksisteret 

- har virksomheden eksisteret 
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Pia Stonor Steffensen

From: Mona Nissen(info@underbroen.dk) <surveyxact@survey-xact.dk>

Sent: 14. april 2014 15:31

To: Pia Stonor Steffensen

Subject: [SurveyXact] Re: Spørgeskemaundersøgelse - Fravalg af revision 

(http://www.survey-xact.dk/returnedmail?id=2893233)

Jeg har et Aps selskab og skal derfor have revision. Så tror desværre ikke jeg er en del af Jeres målgruppe :-)

Ville ellers gerne have besvaret Jeres spørgeskema

----- Original Message -----  
From: piastonor@live.dk  
To: info@underbroen.dk  
Sent: Monday, February 17, 2014 2:34 PM 
Subject: Spørgeskemaundersøgelse - Fravalg af revision 

Til rette vedkommen, 

Vi er to cand.merc.aud. studerende på Copenhagen Business School (CBS), som er i gang med kandidatafhandling, hvorfor vi kontakter 
Jer. Vi har begge arbejdet som revisor i 7 år, indenfor revision, regnskabsmæssig- og økonomiskassistance for små og mellemstore 
virksomheder. 

I denne forbindelse tillader vi os hermed at fremsende nedenstående link til vores spørgeskema. Vi håber I vil bruge sætte 5-10 min. af 
Jeres tid til at besvare vores spørgeskema og hjælpe os. 

Vores spørgeskema vil naturligvis blive behandling anonymt og fortroligt. 

Baggrund for spørgeskemaundersøgelsen: 

Små og mellemstore virksomheder, der opfyldte visse beløbskriterier har kunnet fravælge revision siden 2006. Færre virksomheder end 
Erhvervsstyrelsen havde påtænkt har fravalgt revisionen, selvom de opfyldte kriterierne. En af grundene til dette er, at der gives lav 
sikkerhed for et retvisende årsregnskab fra revisor, da revisionshandlingerne bliver færre ved fravalg af revision. 

Den 6. december 2012 har Folketinget vedtaget endnu et alternativ til revision for små og mellemstore virksomheder, en ?udvidet 
gennemgang?. Det blev vedtaget, at årsregnskaber der afslutter 31. december 2013 eller senere kan anvende den nye standard i stedet 
for revision. 

Med den nye standard udfører revisor arbejdshandlinger som ved review, samt supplerende handlinger. Ved en udvidet gennemgang 
gives der en højere sikkerhed for regnskabet end ved helt fravalg af revision, og en lavere sikkerhed end hvis der var udført 
revision.     

I vores kandidatafhandling undersøger vi de forhold der påvirker virksomhedernes valg af revision, udvidet gennemgang, review eller 
fravalg af revision. Hvilket er baggrunden for udarbejdelse af spørgeskemaet. 

 Link: https://www.survey-xact.dk/answer?key=############ 

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål og eventuelle kommentarer er i naturligvis velkommen til at kontakte os. 

På forhånd tak. 

Med venlig hilsen 

Pia Stonor Steffensen og Burcu Sayin 

Bilag 6 - Returmail fra spørgeskema

pss
Fremhæv

pss
Gul seddel
Marked angivet af pss

pss
Fremhæv

pss
Fremhæv

pss
Fremhæv



2

  

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3462 / Virusdatabase: 3705/7100 - Udgivelsesdato: 17-02-2014 



1 

Revision giver bonus på bundlinjen 

Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR – danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse 

blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne bygger på svar fra 

235 virksomheder.  

Resume af undersøgelsen 

I alt 97 procent af virksomhederne i undersøgelsen får revideret deres regnskaber hos en revisor. Det 

vidner om, at man i erhvervslivet tillægger det stor betydning og værdi at have en professionel revisor 

til at gennemgå regnskaber. Dette bekræftes af medlemsundersøgelsen, som viser at erhvervslivet 

vurderer at professionel revision kan styrke deres økonomi, og er af stor betydning for at bevare 

samarbejdspartnernes tillid.  Blandt andet dokumenterer medlemsundersøgelsen, at 

• Tre ud af fire virksomhederne har den opfattelse, at revisorer har bedre forudsætninger for at give

økonomisk rådgivning end andre rådgivere.

• To ud af tre virksomheder mener, at professionel økonomisk rådgivning i nogen eller høj grad kan

styrke deres økonomiske resultater.

• I alt 78 procent af virksomhederne mener, at finansiel og økonomisk rådgivning er vigtigere i dag,

end det var før krisen

• To tredjedele af virksomhederne vil have mindre tillid til samarbejdspartnere, som fravælger

revision.

• 60 procent af virksomhederne mener, at deres samarbejdspartnere vil få mindre tillid til dem,

hvis selv de fravælger revisionen.

• Mere end en tredjedel af virksomhederne vil ligefrem i alle eller nogen tilfælde kræve af deres

samarbejdspartnere, at de får foretaget en revision

• I det omfang leverandører og samarbejdspartnere fravælger revisionen vil hele 37 procent af

virksomhederne i nogle eller alle tilfælde kræve, at de får foretaget en anden form for gennemgang

af regnskaberne

• 82 procent af virksomhederne vurderer, at det vil gøre det sværere at få lån eller kredit i banken,

hvis man fravælger revision.

• 70 procent af virksomhederne forventer, at manglende revision vil kunne føre til højere renter og

dårligere lånebetingelser.

• For mange virksomheder er revisoren en værdsat rådgiver, som anvendes til langt mere end blot

revisionen af årsregnskabet. Især inddrages revisoren ofte til skatteregnskab, momsregnskab,

bogføring og i forhold til at få kredit eller lån i banken.

Bilag 7 - Revision giver bonus på bundlinjen, FSR og Dansk Erhverv
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Revisorer styrker virksomhedernes bundlinje 

I alt er tre ud af fire virksomheder i undersøgelsen helt eller overvejende enige i, at en revisor på 

baggrund af sin revision har bedre forudsætning for at give professionel økonomisk rådgivning end 

andre rådgivere. Kun 17 procent mener ikke, at en virksomheds revisor har bedre forudsætninger for at 

give professionel økonomisk rådgivning, jvf. figur 1.  

Figur 1 

En revisor har på baggrund af sin revision bedre forudsætninger for at give professionel økonomisk 

rådgivning til min virksomhed end andre rådgivere 

 

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=231 

Det demonstrerer, at virksomhederne lægger stor vægt på den økonomiske rådgivning man får hos en 

revisor, og at revisorer i kraft af den særlige indsigt de får i en virksomheds forretning kan give en form 

for rådgivning, man ikke får andre steder. 

Endvidere er det virksomhedernes opfattelse, at revisorernes rådgivning vil have en positiv effekt på 

bundlinjen. To ud af tre virksomheder i undersøgelsen har svaret, at de i høj eller nogen grad vurderer, 

at professionel rådgivning om deres virksomheds økonomi og finanser kan styrke deres økonomiske 

resultater, jvf. figur 2. Kun 4 procent af de adspurgte virksomheder mener slet ikke, at det er tilfældet.  

Figur 2 

I hvilken grad vurderer du, at professionel rådgivning om din virksomheds økonomi og finansiering 

vil kunne styrke det økonomiske resultat? 

 

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=235 

Tre ud af fire 

virksomheder er helt 

eller overvejende enige i, 

at revisor har bedre 

forudsætninger for at 

give professionel 

økonomisk rådgivning 

end andre rådgivere. 

To ud af tre 

virksomheder vurderer, 

at revision har en positiv 

effekt på bundlinjen. 
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Alt i alt demonstrerer undersøgelsen, at virksomhederne har tillid til at revisionen har en positiv 

økonomisk effekt på deres forretning.  

Som det fremgår af figur 1 og 2, opfattes revisorerne som gode og kompetente økonomiske og 

finansielle rådgivere, der kan styrke virksomhedens resultater. Tilsvarende erklærer 78 procent af 

virksomhederne sig helt eller overvejende enige i, at kompetent økonomisk rådgivning er vigtigere i 

dag, end det var før krisen. Kun 17 procent ikke mener at denne rådgivning er vigtigere nu end for tre år 

siden, jvf. figur 3.   

Figur 3 

Finansiel og økonomisk rådgivning er vigtigere for virksomhederne i dag end for 3 år 

siden 

 

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=233 

Det samlede billede er, at revision er vigtigt for virksomhederne og at kompetent rådgivning fra revisor 

er en kilde til en mere solid økonomi. 

Revision styrker virksomheders troværdighed 

Revision har ikke kun betydning for den enkelte virksomheds økonomiske og finansielle dispositioner. 

Undersøgelsen dokumenterer klart, at revision kan øge en virksomheds troværdighed i 

samarbejdspartnernes øjne. I alt skønner to ud af tre virksomheder i undersøgelsen, at det kan svække 

deres tillid til samarbejdspartnere og leverandører, hvis de fravælger revision, jvf. figur 4. Kun hver 

fjerde virksomhed mener ikke, at det vil være tilfældet. 

Figur 4 

Ville det svække Jeres tillid til samarbejdspartnere og leverandører, hvis de fravælger revision? 

 

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=235 

I alt 78 pct. af 

virksomhederne er helt 

eller overvejende enige i, 

at kompetent økonomisk 

rådgivning er vigtigere i 

dag, end for tre år siden.  

To ud af tre 

virksomheder vurderer, 

at det kan svække deres 

tillid til 

samarbejdspartnere og 

leverandører, hvis de 

fravælger revision  
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Tilsvarende vurderer 60 procent af de adspurgte virksomheder, at deres samarbejdspartnere vil få 

mindre tillid til dem, hvis de selv fravælger revision. Kun 29 procent tror ikke, at det vil være tilfældet, 

jvf. figur 5.  

Figur 5 

Vurderer du, at det kunne svække samarbejdspartneres og leverandørers tillid til virksomheden, 

hvis I fravælger revision? 

 

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=228 

Hele 37 procent af virksomhederne vil ligefrem gå så langt som til i nogle eller alle tilfælde at kræve, at 

deres samarbejdspartnere eller leverandører får foretaget revision, jvf. figur 6.  

Figur 6 

Ville I kræve, at Jeres samarbejdspartnere og leverandører får foretaget revision? 

 

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=235 

 I det omfang leverandører og samarbejdspartnere fravælger revisionen, vil hele 37 procent af 

virksomhederne i nogle eller alle tilfælde kræve, at de får foretaget en anden form for gennemgang af 

regnskaberne, jvf. nedenstående figur 7.  

60 pct. af 

virksomhederne mener 

deres 

samarbejdspartnere vil 

få mindre tillid til dem, 

hvis de selv fravælger 

revision. 

Mere end hver tredje 

virksomhed ville i nogle 

eller alle tilfælde 

ligefrem kræve, at deres 

samarbejdspartnere får 

foretaget revision. 
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Figur 7 

Ville I kræve, at Jeres samarbejdspartnere og leverandører får foretaget en anden form for 

gennemgang af deres regnskaber fra revisor, hvis de fravælger revision? 

 

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=196  

Note: Spørgsmålet er ikke stillet til virksomheder, der i alle tilfælde vil kræve revision af deres samarbejdspartnere og leverandører 

Det samlede billede er således, at revision og alternativt en anden form for gennemgang af 

regnskaberne har stor betydning for virksomheders omdømme og for tiltroen til samarbejdspartnere og 

leverandører. 

Revision nødvendigt for at bevare bankernes tillid 

For at få adgang til kredit og lån hos banker er det nødvendigt, at virksomheder fremstår veldrevne og 

med styr på økonomien. Professionel revision har derfor ikke overraskende stor betydning for at 

banker har tillid til ens kreditværdighed. Undersøgelsen dokumenterer, at hele 82 procent af de 

adspurgte virksomheder mener at manglende revision kan føre til, at man ikke kan få bevilget kredit 

eller lån. Kun 9 procent vurderer ikke, at det kan være tilfældet, jvf. nedenstående figur 8.  

Revision har således betydning ikke bare for det generelle samarbejde med leverandører og andre 

partnere, men også for forbindelsen til banken. Da næsten alle virksomheder har lån eller kredit i et 

eller andet omfang, er revision af stor vigtighed for deres muligheder for at drive en sund forretning. 

Dette understreges af at 70 procent af virksomhederne vurderer, at manglende revision vil kunne føre 

til dårligere låne- og kreditvilkår, end man ellers ville have fået, jvf. figur 8.  

Figur 8 

Vurderer du, at en manglende revision af virksomhedens regnskab kunne føre til:  

 Ja Nej Ved ikke 

Manglende kredit- og långivning i banker, 

kreditinstitutter m.fl.? 

82 pct. 9 pct. 9 pct. 

Dyrere kreditter og/eller forringelse af 

eksisterende lånevilkår? 

70 pct. 12 pct. 18 pct. 

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=227 

Note: Spørgsmål om dyrere kreditter eller forringede lånevilkår er kun stillet til virksomheder, der mener manglende revision kan 

gøre det sværere at få kredit eller lån. Begge spørgsmål kun stillet til virksomheder, som i dag får revideret regnskaberne hos en 

revisor. 

Over en tredjedel af 

virksomhederne ville 

kræve en anden form for 

revisorgennemgang af 

samarbejdspartnernes 

regnskaber.  

82 pct. af 

virksomhederne mener, 

at manglende revision 

kan gøre det sværere at 

få lån eller kredit i 

banken, og 70 pct. 

mener det kan føre til 

dyrere kredit eller 

ringere lånevilkår 
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Virksomhedernes lånemuligheder hænger altså meget klart sammen med, hvor solide og troværdige de 

vurderes at være af banken, og her er brugen af professionel revision vigtig for at have en 

tillidsvækkende forretning. 

Revisoren er en værdsat rådgiver  

Selvom revisionen af årsregnskabet er den vigtigste opgave for revisorer, får mange virksomheder også 

anden rådgivning og sparring fra revisoren. Det illustrerer, at revisoren i mange henseender bliver 

regnet for en vigtig og kompetent rådgiver som kan hjælpe virksomheder til at opnå en sundere 

forretning. I alt benytter 83 procent af virksomheder revisor til skatterådgivning, 31 procent af 

virksomhederne til momsindberetninger, 29 procent til bogføring, og 25 procent som hjælp til at få 

finansiering eller kredit, jvf. figur 9. 

Figur 9 

Hvad bruger virksomheden revisoren til ud over at revidere årsregnskabet?  

 

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=233 

Note: Det har været muligt at opgive flere svar. Derfor summererer frekvenserne ikke til 100 pct. Kun besvaret af virksomheder, der 

får revider 

Revisorer kan hjælpe virksomhederne med meget andet end revision. Igennem revisionen får revisor en 

så komplet forståelse af virksomhedens forretninger, at man kan få et særdeles godt indblik i 

virksomhedens økonomiske udfordringer og potentialer. Derfor er revisoren for mange virksomheder 

en værdsat rådgiver, som bliver inddraget til andre opgaver end selve revisionen.  

Fakta om undersøgelsen 

Undersøgelsen er gennemført som et samarbejde imellem Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer. Et 

tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer har i august 2011 fået tilsendt et spørgeskema per e-

mail, og i alt 235 medlemsvirksomheder har besvaret det. Undersøgelsen dækker et bredt udsnit af 

virksomheder inden for servicesektoren.  

Mange virksomheder 

bruger revisorer til 

meget andet end 

regnskabsrevision. 83 

pct. af virksomhederne 

bruger også revisor til 

skatterådgivning, 31 pct. 

til momsindberegning og 

29 pct. til bogføring. 
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Indledning og metode

• I denne rapport beskrives resultaterne af en undersøgelse om ”værdien af revision”, som Epinion har 
gennemført for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer i august og september 2010. 

• Undersøgelsen består for det første af kvalitative interviews med øverste kreditansvarlige i syv ud af de 
otte største pengeinstitutter i Danmark. De otte største er valgt, fordi de tilsammen har mere end 80 pct. af 
omsætningen blandt danske pengeinstitutter. 

• De kvalitative interview har til formål at få en nuanceret afdækning af betydningen af revision og 
konsekvenserne af at afskaffe revisionspligten for mindre virksomheder. De kreditansvarlige er 
indledningsvis kontaktet pr brev og siden hen pr. telefon, og interviewene er ligeledes gennemført over 
telefonen. Interviewene har haft en varighed af ca. 15-20 min. 

• For det andet består undersøgelsen af en survey til alle danske pengeinstitutter. 

• Der er i alt gennemført interview med 73 ud af 121 danske pengeinstitutter (kun hovedsæder).  Det giver en 
svarprocent på 60 pct.

• Surveyens formål er at give et samlet billede fra de danske pengeinstitutter af betydningen af revision og 
konsekvenserne af at afskaffe revisionspligten for mindre virksomheder. 

• Surveyen er gennemført vha. telefoninterview af cirka 5-6 minutters varighed. Der er ved kontakten spurgt 
til den øverste kreditansvarlige i koncernen eller en person med tilsvarende overblik over virksomhedens 
politikker og retningslinjer for kreditgivning.

4

• Indledning og metode

• Hovedkonklusioner fra kvalitative interview

• Resultater fra survey til pengeinstitutter
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Revideret regnskab og revisors rolle

• For de fleste er et revideret regnskab vigtigt, når de skal vurdere en erhvervskunde. Det er et troværdigt udtryk for 
virksomhedens driftsudvikling og en kvalitetsstempling, når en revisor har underskrevet.

• Enkelte udtrykker, at revision ikke betragtes som en eviggyldig sandhedsgaranti, men snarere som et tegn på, at 
regnskaber bygger ordentlighed og redelig metode.

• Omvendt er der også pengeinstitutter, som peger på, at kreditgivning baseres på to hovedfaktorer, henholdsvis 
viden om virksomheden (låntageren) eller sikkerhed. Det fremhæves, at hvis mængden af viden om låntager 
reduceres qua manglende revideret regnskab, så øges kravet om sikkerhedsstillelse tilsvarende.

• Flere af de interviewede kreditansvarlige udtrykker, at de principielt bakker op om at nedbringe administrative 
byrder for mindre virksomheder.

• I henhold til, hvordan pengeinstitutterne fremover vil vurdere virksomheder, der fravælger at få deres regnskaber 
revideret, oplyses, at det i høj grad er en vurdering fra sag til sag. Nogle gange vil pengeinstitutterne kræve 
revideret regnskab alligevel. Der er flere faktorer, der spiller ind i vurderingen af, om revideret regnskab vil være 
nødvendigt eller ej, eksempelvis historik, troværdighed, tillid, risikoprofil mv.

• Ud fra et markedsmæssigt synspunkt vurderes det ikke realistisk at kræve reviderede regnskaber pr automatik og i 
alle sager. 

• Generelt har det stor værdi, at virksomheder bruger en revisor som rådgiver. Specielt er det værdifuldt ved mindre 
virksomheder, der ikke har en selvstændig økonomiafdeling. Pengeinstitutterne har generelt stor tillid til revisor og 
værdien af reviderede regnskaber.

6

Holdningen til grænsen for revisionspligt

• Holdningerne til at grænsen for revisionspligt er hævet til (8 mio) er varierede. 

• Nogle er skeptiske omkring det:

� det er noget rod, og man gør i virkeligheden virksomhederne en bjørnetjeneste. 

� det hænger ikke helt sammen, at man løsner i den ene ende, og strammer i den anden.

• Nogle er mere neutrale omkring det: 

� pligten i sig selv er ikke afgørende - Man vil kræve revisionen, hvis man har behovet for det.

� man vælger ikke at have en holdning til lovgivningen, man indretter blot sine procedure derefter.

� Principielt udtrykkes sympati for ønsket om at nedbringe administrative byrder for små virksomheder.

• Holdningerne er de samme i relation til yderligere at hæve grænsen for revisionspligt.
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• Indledning og metode

• Hovedkonklusioner fra kvalitative interview

• Resultater fra survey til pengeinstitutter

o Betydning af revision

o Ophævelse af revisionspligt for små virksomheder

8

Betydning af revideret regnskab (I)

Hvor stor betydning har det for jer som pengeinstitut, når I foretager kreditvurderinger, 

om en virksomhed kan fremlægge et revideret regnskab fra revisor om virksomhedens 

finansielle situation?

Procentandel

Meget stor betydning
29 %

(21)

Stor betydning
58 %

(42)

Nogen betydning
8 %

(6)

Mindre betydning
4 %

(3)

Slet ingen betydning
1 %

(1)

Ved ikke
0 %

(0)

Total
100 %

(73)
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Betydning af revideret regnskab (II)

Hvor stor betydning har det for jer som pengeinstitut, når I foretager kreditvurderinger, 

om en virksomhed bruger en revisor som rådgiver?
Procentandel

Meget stor betydning
32 %

(23)

Stor betydning
49 %

(36)

Nogen betydning
11 %

(8)

Mindre betydning
7 %

(5)

Slet ingen betydning
1 %

(1)

Ved ikke
0 %

(0)

Total
100 %

(73)

10

Betydning af revideret regnskab (III)

Vurderer du, at betydningen af et revideret regnskab eller anden erklæring fra 

virksomhedens revisor i forbindelse med kreditgivning er blevet større eller mindre som 

følge af finanskrisen?

Procentandel

Betydningen er blevet meget større
6 %

(4)

Betydningen er blevet større
55 %

(40)

Betydningen er uændret
36 %

(26)

Betydningen er blevet mindre
0 %

(0)

Betydningen er blevet meget mindre
1 %

(1)

Ved ikke
3 %

(2)

Total
100 %

(73)
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Betydning af revideret regnskab (IV)

Hvis der er økonomiske problemer hos en kunde, i hvor høj grad vil dit pengeinstituts 

beslutningsgrundlag for at give kredit så være bedre med et revideret regnskab?
Procentandel

I meget høj grad
27 %

(20)

I høj grad
47 %

(34)

I nogen grad
25 %

(18)

I mindre grad
1 %

(1)

Slet ikke
0 %

(0)

Ved ikke
0 %

(0)

Total
100 %

(73)

12

Ophævelse af revisionspligten for små virksomheder (I)

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som lemper revisionspligten for mindre virksomheder. 

Fra 1. januar 2011 er det frivilligt for virksomheder med en omsætning på op til 8 mio. kr., om 

de vil have revideret deres regnskab eller ej. I hvor høj grad vil I som pengeinstitut i forbindelse 

med kreditgivning til en virksomhed uden revisionspligt alligevel kræve reviderede regnskaber?

Procentandel

I høj grad
36 %

(26)

I nogen grad
49 %

(36)

I mindre grad
10 %

(7)

Slet ikke
4 %

(3)

Ved ikke
1 %

(1)

Total
100 %

(73)
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Ophævelse af revisionspligten for små virksomheder (II)

Har dit pengeinstitut en mere lempelig kreditvurderingspraksis for virksomheder med 

under 8. mio. kr. i omsætning end for større virksomheder?
Procentandel

Ja
11 %

(8)

Nej
88 %

(64)

Ved ikke
1 %

(1)

Total
100 %

(73)



Undersøgelse om virksomheders syn på 
regnskabsaflæggelse

Små og mellemstore virksomheder, der opfylder visse 
beløbskriterier kunne fravælge revision siden 2006. Færre 
virksomheder end Erhvervsstyrelsen havde påtænkt har fravalgt 
revisionen, selvom de opfyldte kriterierne. En af grundene til dette 
er, at der gives lav sikkerhed for et retvisende årsregnskab fra 
revisor, da revisionshandlingerne bliver færre ved fravalg af 
revision. 

Den 6. december 2012 har Folketinget vedtaget endnu et alternativ 
til revision for små og mellemstore virksomheder, en ”udvidet 
gennemgang”. Det blev vedtaget, at årsregnskaber der afslutter 31. 
december 2013 eller senere kan anvende den nye standard i stedet 
for revision. 

Med den nye standard udfører revisor arbejdshandlinger lignende 
revision, men kun for de områder revisor vurderer væsentligt ud fra 
en professionel vurdering. Ved en udvidet gennemgang gives der 
en højere sikkerhed for regnskabet end ved helt fravalg af revision, 
og en lavere sikkerhed end hvis der var udført revision.     

I vores kandidatafhandling kunne vi godt tænke os, at undersøge 
de forhold der påvirker virksomhedernes valg af revision, udvidet 
gennemgang, review eller fravalg af revision.

**

Generelt om virksomheden
Ja Nej

Har din/Jeres virksomhed flere ejere?

Har din/Jeres virksomhed en bestyrelse?
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Generelt om virksomheden

Hvor mange personer sidder i bestyrelsen?

1. person

2. personer

3 personer

Flere end 3 personer

**

Generelt om virksomheden

Hvor længe har virksomheden eksisteret?

1 - 3 år

4 - 6 år

7 - 10 år

Mere end 10 år

Ja Nej

Har din/Jeres virksomhed optaget lån i et penge- eller kreditinstitut?

Har din/Jeres virksomhed en kassekredit i et pengeinstitut?

Page 2 of 7

19-05-2014https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentPri...



Revision eller ej

Har din/Jeres virksomhed fravalgt revision?
Ja

Nej

**

Revision eller ej

Hvilke følgende forhold har haft indvirkning på 
fravalget af revisionen? (sæt gerne flere 
kryds)

Omkostningsbesparelse vedr. 
revisionshonorar

Revision har foreslået fravalg af revision

Det lød godt, at revisor ikke skal udfører 
så mange handlinger

Andet

Henvendte I jer til virksomhedens bank i forbindelse med at der skulle 
fravælges revision, for at høre om deres mening om fravalget?

Ja

Nej

**

Revision eller ej

Med det du ved nu, synes du så, at det havde været en god ide at kontakte 
banken før fravalget af revision?

Ja

Nej

Hvorfor 
fravalgte 
I at 
henvende 
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jer til 
banken?

Revision eller ej
Ja Nej

Har din/jeres virksomhed haft overvejelser om at fravælge revision?

Har du henvendt dig til virksomhedens bank for at høre om deres holdning 
til (mening omkring) fravalg af revision?

Revision eller ej

Har du henvendt dig til virksomhedens revisor for at høre om deres holdning 
(mening) omkring fravalg af revision?

Ja

Nej

**

Revision eller ej

Min revisor har 
introduceret mig

Jeg har selv 
foretaget 
research

Ingen af 
delene

Det er første gang 
jeg hører om dem

På hvilken måde er du blevet 
introduceret til udvidet 
gennemgang?

På hvilken måde er du blevet 
introduceret til review?

På hvilken måde er du blevet 
introduceret til Assistance med 
opstilling?

Ja Nej

Har du og din revisor drøftet om revision eller fravalg heraf er det mest 
hensigtsmæssige for virksomheden?

Har du og bankrådgiver drøftet om revision eller fravalg heraf er 
hensigtsmæssigt for virksomheden?

Ja Nej

Er du enig i at banken bør informere virksomheden, hvilken af tre ydelser 
(revision, udvidet gennemgang eller review), som er mest hensigtsmæssigt 
i forhold til bankens krav/forudsætninger for at yde kredit mv..
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Er du enig i at virksomhederne skal selv finde ud af hvilken af tre ydelser 
(revision, udvidet gennemgang eller review) banken synes er mest 
hensigtsmæssigt i forhold til bankens forventninger.

**

Revision eller ej

Sæt kryds ved de handlinger du 
mener revisor yderligere foretager ved 
udgivet gennemgang i forhold til 
review.

Indhenter engagementsforespørgsel fra 
pengeinstitutter

Indhenter oplysninger fra advokat, tingbog-, person 
og bilbogsoplysninger

Foretager kontrol af varebeholdninger

Kontroller indberetninger hos SKAT

Gennemgår virksomhedens interne kontroller og 
forretningsgange

Foretager vurdering af virksomhedens debitorer og 
kreditorer, og sender herunder saldomeddelelser til 
debitorer og kreditorer

Efterprøver og regner efter virksomhedens 
afstemninger og opgørelser

Andet

Mener du, at udvidet gennemgang giver større sikkerhed i forhold til 
review? 

Ja

Nej

Revision eller ej

Hvorfor 
synes du, at 
udvidet 
gennemgang 
giver større 
sikkerhed i 
forhold til 
review?

**

Revision eller ej

Sæt kryds ved de handlinger du mener, der 
fravælges ved fravalg af revision til udvidet 
gennemgang.

Planlægning i forhold til risikovurdering, 
fastsættelse af væsentlighed mv.

Indhentning af engagementsforespørgsel fra 
pengeinstitutter

Indhentning af oplysninger fra advokat samt 
tingbog-, person og bilbogsoplysninger

Kontrol af indberetninger hos SKAT

Kontrol af varebeholdninger

Indhentning af saldomeddelelser fra 
debitorer og kreditorer

Efterregning og vurdering af virksomhedens 
afstemninger/opgørelser
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Stikprøvevis bilagskontrol

Ja Nej

Kunne du i forbindelse med fravalg af revision til udvidet gennemgang, 
forestille dig, at virksomhedens leverandører ikke vil synes om det?

Kunne du i forbindelse med fravalg af revision til udvidet gennemgang, 
forestille dig, at virksomhedens penge-/kreditinstitut ikke vil synes om det?

Kunne du i forbindelse med fravalg af revision til udvidet gennemgang, 
forestille dig, at myndighederne, herunder SKAT ikke vil synes om det?

Kunne du i forbindelse med fravalg af revision til udvidet gennemgang, 
forestille dig, at omverdenen ikke vil synes om det?

**

Revision eller ej

Hvorfor synes 
du din 
virksomheds 
valg af 
revision eller 
fravalg af 
revision 
påvirker, eller 
ikke påvirker 
eksterne 
interessenters 
syn på din 
virksomhed?

Mener du, at sikkerheden for en retvisende årsrapport forringes ved fravalg 
af revision?

Ja

Nej

Revision eller ej

Hvorfor 
synes du, 
at 
sikkerheden 
for en 
retvisende 
årsrapport 
forringes 
ved fravalg 
af revision?
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**

Revision eller ej
Ja Nej

Opfatter du fravalg af revision, som at revisor ikke udfører handlinger, 
hvorfor årsrapport ikke giver nogen grad for sikkerhed?

Vil du mene at din virksomheds lånemuligheder hos banken bliver forringet 
ved fravalg af revision?

Spørgeskemaet er nu slut, vi 
takker for deres besvarelse.
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Bilag 10 - Værdien af revision, FSR undersøgelse, nov. 2010
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