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Executive summary

In 2014 the Danish Parliament announced that it would initiate an analysis of the possibilities and

implications of further relaxing the audit requirement. Based on this, the purpose of this thesis

was to examine whether Denmark may benefit from relaxing the audit requirement to match the

limits of the EU Accounting Directive.

In order to shed light on the possibility of relaxation to match the limits of the EU Accounting

Directive, it was natural to look into the implications of the relaxations already introduced. This

would indicate the direction into which the market for audit services is moving and the possibility

of drawing parallels to other EU countries which have already introduced relaxation to match the

EU limits. Moreover, it was natural to look into the factors which affect companies’ choice of

auditor’s report, with emphasis on banks and the auditing profession.

The Danish Business Authority has made a number of the evaluations of the already relaxed

audit requirement. The evaluations describe how many companies have made use of the

relaxations introduced; however, we did not find them useful for further analyses.

The UK was among the first countries to relax the audit requirement to match fully the limits of

the EU Accounting Directive; therefore, we considered it relevant to look at the experience from

the UK, which was also found useful for Denmark and from which Denmark may benefit.

To get an indication of the influence of banks on companies’ choice of auditor’s report, we sent

a questionnaire to business advisers with Danish banks. The responses showed that the

business advisers were not familiar with the different types of assurance reports that the auditor

may issue on financial statements and that, in general, business advisers have insufficient

understanding of the scope of the auditor’s work. When significant loans are involved, banks

impose an audit requirement on companies in spite of their possibility of opting out of audit. If

companies opt out of audit, they will be given a lower credit rating, which will lead to increased

finance costs. Banks are assessed to have major influence on companies’ choice of auditor’s

report, especially when it comes to not opting out of audit.

The position taken by the auditing profession was, on the other hand, inconsistent as it turned

out that the auditor’s influence on companies’ choice of auditor’s report depends on his or her

educational level and the size of the audit firm. Moreover, the position taken by the auditing

profession is affected by the existence of statutory supervisory authorities in Denmark.

Based on our analysis, we believe that Denmark may benefit from relaxing the audit requirement

to match the limits of the EU Accounting Directive and leaving regulation to the free market forces.

Relaxation of the audit requirement will lead to increased flexibility and accommodate better the

individual needs of companies.
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1 Indledning

1.1 Indledning

Revisionspligten har de senere år været oppe til diskussion i Danmark og der har siden 2006

været fortaget en række lempelser på området. Revisionspligten for de mindste selskaber er

blevet afskaffet og der er blevet indført en ny erklæringsstandard. Selskaber i regnskabsklasse

B har mulighed for at vælge denne nye erklæringsstandard, så revisors arbejde bliver mindre

omfattende og dermed letter den administrative og omkostningstunge byrde for selskaberne.

Danmark har dog langt fra lempet op til de grænser, der er fastsat i EU’s regnskabsdirektiv for

fritagelse af revisionspligten. Flere lande i EU har lempet op til de grænser, som fremgår af

regnskabsdirektivet. Danmarks lempelser er fortsat meget begrænsede set ud fra et europæisk

synspunkt. Folketinget annoncerede, i deres vækstpakke fra juni 2014, at der skal igangsættes

en analyse af mulighederne og konsekvenserne ved en yderligere lempelse af revisionspligten.

Vi vil derfor undersøge, om Danmark med fordel vil kunne drage nytte af at følge tendenserne i

EU og hæve grænserne for fritagelse af revision, således at reguleringen overlades til de frie

markedskræfter. Herunder se på om Danmark kan drage nytte af de erfaringer, der er gjort i

andre EU-lande efter implementering af lempelser af revisionspligten til grænserne i EU’s

regnskabsdirektiv.

Vi vil se på lempelserne ud fra at samfundsmæssig perspektiv, herunder økonomiske

konsekvenser, og undersøge hvorvidt Danmark fortsat bør have krav til revisors involvering i

forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvis grænserne for fravalg af revision hæves til EU’s

grænser.

Vi er kollegaer i et større revisionsfirma, hvor vi primært beskæftiger os med små- og

mellemstore virksomheder. Vi har gennem længere tid fulgt debatten omkring revisionspligten.

Vi har, med vores 6 års erhvervserfaring, oplevet indførelsen af de seneste lempelser og de

markante ændringer der til dels har været i revisionsbranchen. Konkurrencen er intensiveret og

revisionsbranchen er de senere år blevet underlagt en skærpet kvalitetskontrol, som blev indført

i forbindelse med revisionsloven i 2003 (Lov nr. 302 af 30.04.2003). Der er blev indført krav om,

at revisorer skal følge de internationale revisionsstandarder, som har medført en opstramning og

mere ensartet revision. Dette har også medført, at revisors arbejde er det samme i forbindelse

med revision af de små selskaber, som ved revision af de store multinationale selskaber.
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1.2 Problemformulering

Danmark har en lang tradition for, at langt de fleste selskaber er underlagt revision. Revisor har

i årtier haft en rolle som selskabernes nærmeste rådgiver og offentlighedens tillidsrepræsentant.

Dette er medvirkende til at intensivere debatten, om yderligere lempelse af revisionspligten og

det fremgår af debatten, at der både er tilhængere og modstander heraf. Der er de seneste år,

sket en gradvis ændring af revisionspligten. Erhvervsstyrelsen har på bagrund af de tidligere

lempelser, foretaget en række evalueringer som belyser, hvilke konsekvenser lempelserne har

haft. Emnet har allerede, med de i forvejen indførte lempelser, fået en større berøringsflade og

påvirker derfor flere og flere selskaber. I Danmark er der ca. 230.000 aktive selskaber og

Erhvervsstyrelsen skønnede i 2012 at ca. 80.000 af selskaberne havde mulighed for fravalg og

heraf har ca. kun 37% fravalgt revision (Erhvervsstyrelsen, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og

2011). Det faktiske antal i 2014 er ukendt, da det ikke har været muligt at modtage data herpå

fra Erhvervsstyrelsen.

Konsekvenserne af de nuværende og kommende lempelser har stor betydning for, hvordan

interessenterne på en ny måde kan opnå sikkerhed. Dels for de aflagte regnskaber, dels

revisionsbranchens sikring af dens fortsatte eksistens, og de skattemæssige instansers sikring

af korrekte angivelser. Vi vil se om dette har påvirkning på, hvorfor flere ikke benytter sig af

muligheden for fravalg.

Afhandlingens formål vil på baggrund af ovenstående, finde svar på følgende problemstilling:

Kan Danmark med fordel lempe revisionspligten til grænserne i EU’s regnskabsdirektiv

og er/vil udvidet gennemgang, review og assistance med regnskabsopstilling være et

godt alternativ til revision?

Problemstillingen vil belyses ud fra følgende underspørgsmål:

1. Hvilke regler er gældende for fravalg af revision i det nuværende EU

regnskabsdirektiv og hvilken position har Danmark i forhold til de øvrige EU lande?

Der vil blive fortaget en overordnet gennemgang af det 8. regnskabsdirektiv og hvilken

påvirkning, denne har på dansk lovgivning. Herudover vil de danske grænser for fravalg

af revision, blive sammenholdt med de øvrige lande i EU.
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2. Hvilken lovgivning er der i Danmark i forbindelse med fravalg af revision og

erklæringsafgivelse på årsregnskaber?

Der vil blive fortaget en gennemgang af dansk lovgivning, herunder de gældende regler

for fravalg af revision samt krav til revisors arbejde i forbindelse med erklæringsafgivelse

på årsregnskaber.

3. Hvilke konsekvenser har der været i forbindelse med tidligere lempelser foretaget

i 2006, 2010 og 2012?

Der vil blive fortaget en analyse af Erhvervsstyrelsens evalueringer, herunder vil

datagrundlag blive gennemgået. Dette for at give et overblik over om værdien af

evalueringerne, kan benyttes som grundlag for en eventuel yderligere lempelse af

revisionspligten. Vi har ikke haft mulighed for, at indhente de faktiske data for 2013 og

2014, da det ikke har været muligt at modtage dette fra Erhvervsstyrelsen.

4. Har selskabernes interessenter påvirkning på selskabets valg af påtegning på

årsregnskabet?

Der vil blive fortaget en analyse af, hvorvidt selskabets interessenter har indflydelse på,

selskabets til-/fravalg af revision af årsregnskabet, herunder med hovedvægt på følgende

interessenter:

- Erhvervsstyrelsen

- Pengeinstitutter

- Revisor

5. Hvilke erfaringer er der gjort i udlandet?

Der vil blive fortaget en analyse af de erfaringer, der er gjort i Storbritannien i forbindelse

med lempelse af revisionspligten. Storbritannien har lempet fuldt ud til grænsen i EU's

regnskabsdirektiv. Det kan derfor give en indikation af, hvilke konsekvenser en yderligere

lempelse vil medføre i Danmark.
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1.3 Afgrænsning

Afhandlingen vil hovedsagligt berøre revisionspligten i Danmark og Storbritannien. Det oplagte

valg ville være at sammenligne Danmark med et land af samme størrelse og med lignende

selskabsformer. Da Storbritannien var et af de første lande til at indføre lempelserne op til

grænserne i EU’s regnskabsdirektiv, mener vi at der er mere erfaring at hente herfra. Dette er

begrundelsen for at tage udgangspunkt i Storbritannien. Vi vil kort behandle, hvilke regler der er

i de øvrige EU-medlemslande. Derved opnår vi en forståelse af, i hvilken retning markedet i EU

bevæger sig, herudover afgrænses der fra andre EU-lande inklusiv Norge.

Det forudsættes at læseren er bekendt med regnskabs- og revisionsmæssige fagudtryk og

sådanne vil kun blive defineret eller uddybet, når det vurderes relevant. Regnskabsudarbejdelse

og revisors arbejde vil også kun blive beskrevet i overordnede hovedtræk.

Det er valgt i opgave kun at have fokus på selskaber i regnskabsklasse B, da regnskabsklasse

C og D, falder uden for EU-reglerne i forbindelse med fravalg af revision.

I forbindelse med virksomhedernes interessenter har vi valgt, at holde fokus på

finansieringsparter, revisor og i et begrænset omfang offentlige myndigheder. Dermed afgrænses

således fra kunder og leverandører.
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1.4 Metode

1.4.1 Indledning

Dette afsnit er med til at give læseren en forståelse af de videnskabsteorier, vi har anvendt i

opgaven, samt hvilken analysemetode der er anvendt til analyse af det empiriske grundlag.

Derudover vil validitet og reliabilitet blive gennemgået. Til brug for vores spørgeskema vil den

statiske udvælgelse blive gennemgået. Afsnittet afrundes med opgavens struktur.

1.4.2 Valg af videnskabsteori

Overordnet vil afhandlingens videnskab teoretiske synsvinkel være ud fra en deduktiv vinkel,

som tager udgangspunkt i generel teori og empiri. Opgaven bygges efter den deskriptive

skrivemetode, hvor der redegøres for teorien og derefter foretages analyser. Analyserne afsluttes

med en delkonklusion. Vi foretager det antal analyser, vi finder nødvendige, for at kunne

konkludere på opgavens underspøgsmål, og dermed problemformuleringen.

1.4.3 Valg af analysemetode

Vi har valgt at tage udgangspunkt i hermeneutikken. Denne videnskabsteori går på, at man hele

tiden tilegner sig ny viden. Hermeneutikken er også kendt som fortolkningslæren. Vi kommer

med en grundlæggende viden om emnet, og ønsker at undersøge emnet dybere, for at blive

klogere. Måden med gradvist at tilegne sig mere viden, i denne videnskabsteori, kendes også

som den hermeneutiske spiral (Andersen, 2010, s. 197).

Normalt i hermeneutikken anvendes den kvalitative metode, hvilket vil sige at der oftest anvendes

interview med åbne spørgsmål for at få respondentens holdning og mening frem. Vi har til trods

herfor, valgt at anvende kvalitative data i form af spørgeskema. Respondentens vil dog få

mulighed for, at kan komme med sine holdninger i spørgeskemaet. Grunden til, at vi har valgt

spørgeskema er, at der er tale om en stor population som vi har vurderet, at det ikke er muligt at

interviewe enkeltvis. Det er vurderet at være for omfangsrigt at sende et spørgeskema til alle i

vores population, derfor er spørgeskema undersøgelse foretaget ved inferens (Andersen, 2010,

s. 167). Dette gør, at vi kan drage konklusioner ud fra hele populationen på baggrund af dem vi

har valgt at udsende til.

1.4.4 Validitet

Validitet eller gyldighed omfatter, at det man ønsker at måle rent faktisk er det man måler. I vores

opgave er validiteten vigtig i forbindelse med spørgeskemaet. Vi skal sikre os, at vi i vores

spørgeskema, får stillet de korrekte spørgsmål til brug for analysen i opgaven. Spørgsmålet
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omhandler både respondentens holdning, men også pengeinstituttets generelle holdning til

revisionspåtegninger af regnskaber.

Vores viden og erfaring inden for revision og lempelse af revisionspligten, kan være både en

fordel og ulempe for validiteten. Fordelen er at vi ikke behøver at sætte os ind i, hvad

fagudtrykkene betyder. Ulempen kan være, at vi på baggrund af vores viden om emnet har

tendens til at anvende fagsprog som kun er forståelige for folk i revisionsbranchen, og dermed

ikke for vores respondenter. For at imødekomme dette har vi testet vores spørgeskema, således

at vi har haft mulighed for at tilrette eventuelle bemærkninger fra vores testpersoner, inden

spørgeskemaet blev udsendt.

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at vores spørgsmål er valide i vores spørgeskema, så

de derfor kan anvendes i forbindelse med vores analyser til besvarelse af vores

problemformulering.

1.4.5 Reliabilitet

Reliabilitet eller pålidelighed omhandler, at begreber skal måles på en stabil måde, således at

gentagne målinger giver samme resultat. Det vil sige, at hvis andre foretager samme

undersøgelse som os, vil de opnå det samme resultat. Der vil i alle undersøgelser opstå fejl.

Fejlene kan kategoriseres som generelle fejl, ved for eksempel ikke at spørge korrekt. Der kan

også opstå tilfældige fejl ved, at dem som besvarer spørgeskemaet ikke besvarer

spørgeskemaet korrekt. Ved at teste spørgeskemaet inden det sendes ud kan begge fejltyper

minimeres.

Vi har ved de spørgsmål, hvor vi har vurderet det relevant, tilføjet ekstra tekst, således at

respondenten har den fornødne viden til at svare på spørgsmålene. Dette er med til at sikre en

højere reliabilitet af vores undersøgelse. I besvarelserne af vores spørgeskema har vi renset for

de respondenter som ikke har svaret på alle spørgsmål, for at gøre vores reliabilitet højere.

På baggrund af ovenstående, har vi derfor vurderet at vores empirigrundlag, har en høj grad af

reliabilitet.

1.4.6 Strategisk beregning for udvælgelse til spørgeskema

Formålet med spørgeskemaet er, at vi skal kunne udtale os om hele populationen af

erhvervsrådgivere i de danske pengeinstitutter. Vi har dog ikke mulighed for at opnå 100%

sikkerhed hvorfor vi har valgt at anvende en statistisk beregning. Således undersøger vi, hvor

mange erhvervsrådgivere vi skal sende ud til. Vi har valgt at anvende en usikkerhed på 10%, da
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dette er den generelle anbefaling. Det samlede antal af fremsendte spørgeskemaer er beregnet

af nedenstående formel:

Ud fra Nationalbanken var der i 2013, 8 ansatte i kreditinstitutterne pr. 1000 indbygger i Danmark

(Danmarks Nationalbank, 2013, s. 6), dette svarer til ca. 40.800 ansatte. Vi antager at en

fjerdedel af disse er erhvervsrådgivere. Det er således anslået, at er der 10.200 ansatte i

Danmark. Ud fra ovenstående beregning skal vi have svar fra 100 personer, hvis vi skal kunne

udtale os om hele populationen med 10% usikkerhed. Ifølge surveymonkey.dk som er en

professionel spørgeskemaudbyder, kan vi forvente en svarprocent på ca. 10%, da vi ikke har et

forhold til respondenterne. Dette vil sige at vi skal sende spørgeskemaet ud til 1000

erhvervsrådgivere i de danske pengeinstitutter.

Total udvælgelse = 100/0,1 = 1000 personer. (SurveyMonkey, u.d.)

På baggrund af ovenstående er det valgt at sende spørgeskemaet til 1000 personer.

1.4.7 Struktur

Vi vil indledningsvis give en kort introduktion til valg af emnet for afhandlingen, samt en

begrundelse for emnevalget som efterfølgende vil ligge op til afhandlingens problemformulering.

For at læseren skal kunne forstå analyseafsnittet i afsnit 4 - 8, vil der er i det teoretiske afsnit

blive gennemgået den nødvendige teoretiske viden og redegjort for valget af de anvendte teorier.

Endvidere vil den anvendte empiri blive gennemgået, med fokus på den primære empiri som

består af det udsendte spørgeskema.

I analyseafsnittet vil der blive fortaget en gennemgang af resultaterne fra Erhvervsstyrelsens

evalueringer og spørgeskemaundersøgelsen. Dette vil omfatte en gennemgang af hvad

revisionsbranchens holdning er til revisionspligtig, samt afslutningsvis de erfaringer

Storbritannien har gjort i forhold til de indførte lempelser.

De enkelte analyse afsnit vil blive afrundet med en delkonklusion, baseret på de af de erfaringer

vi har gjort i forbindelse med de ovenstående analyser. Disse delkonklusioner vil danne grundlag

for vores endelige konklusion på afhandlingens problemformulering.

݊ =
ܰ

1 + ܰ ∗ ( )݁ଶ

݊ =
10.200

1 + 10.200 ∗ 0,1ଶ
≈ 100
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For at give et overblik af afhandlingen og dennes struktur har vi valgt for at illustrere strukturen

og derefter beskrive de enkelte kapitler.
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2 Teori

2.1 Indledning

For at kunne besvare problemformuleringens spørgsmål, vil der i dette afsnit, vil den bagved

liggende teori blive gennemgået. Først vil teorien omkring revisionens eksistens blive

gennemgået herunder begreberne principal-/agentteorien og koalitionsmodellen. Vi vil dernæst

gennemgå de relevante reguleringsformer herunder markedsløsning og regulering i form af

lovgivning. Dette er for at få en indikation af hvilke incitamenter der ligger til grund for

tilhængernes og modstandernes holdning til lempelsen af revisionspligten.

Herudover vil vi gennemgå reglerne i EU’s regnskabsdirektiv og danne os et overblik over hvilke

grænser de øvrige lande i EU har for fritagelse af revision. Dette for at få en indikation af om EU

bevæger sig mod en harmonisering af fritagelse af revisionspligten og i så fald hvordan

Danmarks lovgivning ligger i forhold til de øvrige EU-lande.

Efterfølgende vil dansk lovgivning blive gennemgået, herunder selskabsformerne i Danmark til

bruge for vores analyse vedrørende Storbritannien, for at kunne konkludere om

selskabsstrukturen er sammenlignelig mellem de to lande. Yderligere vil de overordnede

bestemmelser i årsregnskabsloven vedrørende revisionspligt samt fravalg heraf, blive

gennemgået og vi vil se på bagrunden for de indførte lempelser. Dette er for at få en indikationen

af, hvad den danske regering har haft til hensigt med de indførte lempelser. Vi vil i vores analyse

inddrage en vurdering af om de indførte lempelser har haft den ønskede effekt. Afslutningsvis vil

revisorloven blive gennemgået, herunder de ændringer der har været til denne lov. Dette er til

brug for den senere analyse af om disse ændringer har haft påvirkning på revisors arbejde.

Afslutningsvis vil kravene til erklæringstyperne som kan afgives på årsregnskaber blive

gennemgået, for at give læseren et overblik over omfanget af handlinger, som revisor skal udføre

i forbindelse med afgivelsen heraf.
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2.2 Teorien bag revision

I slutningen af 1700-tallet og i starten af 1800-tallet var mange virksomheder struktureret ligesom

de nuværende enkeltmandsvirksomheder (Eilifsen, Messier Jr, Glover, & Prawitt, 2010, s. 6),

hvor ejer og den daglige leder er samme person og der var derfor ikke behov for revision.

Industrialiseringen blev starten til revision, da mange virksomheder blev større og der var derfor

behov for tilførsel af kapital, for at kunne ekspandere til nye markeder og bedre maskiner

(Eilifsen, Messier Jr, Glover, & Prawitt, 2010, s. 6). Dette førte til, at de som havde indskudt

kapital i selskaberne, ønskede kontrol med den daglige ledelse. Forholdet kendes i dag som

principal-/ agent teorien og deri opstod behovet for revision.

Revision i Danmark stammer tilbage fra 1917, hvor den første aktieselskabslov blev vedtaget i

lov nr. 468 af 29. september. Med loven blev der indført regnskabs- og revisionspligt for alle

aktieselskaber i Danmark. I 1973 blev loven om anpartsselskaber vedtaget, som medførte at

anpartsselskaber også blev omfattet at revisionspligten.

Nedenfor vil der blive gennemgået to teorier, som benyttes til at argumentere for, hvorfor revision

eksisterer. De teorier der vil blive gennemgået er principal-/agent teorien og koalitionsmodellen.

2.2.1 Principal-/Agent teori

Principal-/Agent teorien er et markedsbaseret incitament, der er med til at beskrive, hvorfor

revision eksisterer. Teorien omhandler relationer, hvor en part (principalen) uddelegerer

udførelsen af en given opgave til en anden part (agenten). Principalen har et ønske om, at

agenten udfører opgaven tilfredsstillende. Principalen har dog det problem, at agenten skal have

tilstrækkelig incitament til at udføre opgaven i henholdt til principalens ønsker. Incitamentet skal

sidestilles med en belønning, som eksempelvis løn, bonus m.v. som skal give agenten det

tilstrækkelige incitament til at udføre opgaven i overensstemmelse med principalens ønsker

(Elm-Larsen, 2013/2014, s. 67-70).

Ved en regnskabsaflæggelse er ledelsen agenten og ejerne er principalen. Ledelsen og ejerne

vil ved en regnskabsaflæggelse have forskellige mål. Ledelsen vil ofte have nogle personlige

mål, som kan afvige fra ejernes ønske om at maksimere afkastet af den investerede kapital.

Informationen mellem ejerne og ledelsen er asymmetrisk, idet at ledelsen har adgang til

virksomhedens interne regnskab, hvilket ejerne ikke har. Herved opstår et informationsgab, som

gør, at ledelsen får visse muligheder for at disponere ud fra egne interesser uden at ejerne vil

være i stand til at opdage dette. Denne problemstilling har i økonomisk teori fået betegnelsen
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”moralsk hasard”. Ejerne bliver derfor nød til at kontrollere, at dette ikke finder sted ved at

overvåge og kontrollere ledelsens adfærd. Teorien bygger derfor på, at alle er sig selv nærmest,

og ønsker størst muligt udbytte.

Ejerne vil derfor af egen interesse ansætte en revisor der skal kontrollere oplysningerne fra

ledelsen er korrekte og sikre at alle lovmæssige forhold bliver overholdt. Omkostningerne hertil

påføres virksomheden, hvilket resulterer i et lavere overskud og dermed også lavere bonus med

videre til ledelsen. Dette giver ledelsen incitament til at holde omkostninger til revisionsydelserne

på et minimum, og aflevere et problemfrit regnskab. Derved tvinges ejerne ikke til at inddrage

revisorerne i yderligere kontrolforanstaltninger. En revision vil derfor afhjælpe interessekonflikter

mellem ledelse, aktionær og hertil også kreditgivere (Elling, 2012, s. 49-50). Der vil i denne

situation være en principal og to agenter, som det ses på nedenstående figur:

Figur 1 - Principal-/agent teorien (Elm-Larsen, 2013/2014)

Virksomhedsledelsen ved anpartsselskaber og aktieselskaber består ofte af direktion og

bestyrelse. Denne løsning kan dog kun bruges som argumentation i selskabsstrukturer, hvor der

er adskillelse mellem ejer og ledelse.

2.2.2 Koalitionsmodellen

En virksomhed har en række forskellige interessegrupper, som på hver sin måde stiller

ressourcer til rådighed for virksomheden mod en modydelse. Det kan for eksempel være renter

til långivere, skatter og afgifter til de offentlige myndigheder, betaling af varer til leverandører, løn

til medarbejder osv. (Elling, 2012, s. 23-25) Ejerne er derfor ikke de eneste der kan have

økonomisk interesse i virksomheden. Dette kan bruges som argumentation for at et regnskab

har behov for at blive revideret uden der er er lovkrav, selv for ejerledet virksomheder. Til
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beskrivelse heraf kan koalitionsmodellen benyttes. En virksomhed er afhængig af

ressourceejere, og mellem parterne vil der derfor opstå en koalition. Koalitionsmodellen

illustreres således:

Figur 2 – Koalitionsmodellen (Elling, 2012, s. 24)

I midten og i tæt tilknytning til virksomhed ses ledelsen og medarbejdere. Til højre ses ejere,

kunder og det eksterne miljø. Disse ressourcegiver vil i mindre selskaber, ikke have den store

behov for revision. Ejerne vil også være i tæt tilknytning til virksomheden, da der som nævnt i

forgående afsnit ikke være adskillelse mellem ledelsen og ejerne. Til venstre i figuren illustreres

långivere, leverandører og offentlige myndigheder. Det vurderes at denne gruppe skiller sig ud,

da de typisk vil have en større risiko, hvorved ønsket om øget sikkerhed opstår. Denne sikkerhed

vil eksempelvis kunne opnås ved et revideret regnskabet. Behovet for et regnskab med øget

sikkerhed vil blive beskrevet nedenfor, da det findes relevant at se på de individuelle behov.
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Långivere

Långivere vil oftest være pengeinstitutter og finansieringsinstitutter. Fælles for disse er, at de

stiller en form for kapital til rådighed for virksomheden og forventer en modydelse. Denne

modydelse vil oftest være renter (Elling, 2012, s. 24). Långiverne ønsker også en form for

sikkerhed for, at deres lån tilbagebetales. Sikkerheden består i at virksomheden enten generer

overskud eller kan stille en anden form for sikkerhed.

Stilles der sikkerhed på baggrund af at selskabet generer overskud eller i selskabets aktiver,

bruges årsregnskabet ofte til dokumentation for dette. Her kommer revisor i ind i billedet, der kan

her være behov for at, regnskabet er valideret.

Leverandører

Leverandører stiller ressourcer til rådighed for selskabet i form af varer og ydelser.

Leverandørerne vil som modydelse have betaling for deres varer og ydelser, inkluderet en

avance (Elling, 2012, s. 24-25). Grundet konkurrencen stilles der ofte også en kreditperiode til

rådighed. Leverandørerne vil på lige fod med långiverne gerne have en kreditsikkerhed, hvorfor

de også vil være interesseret i et valideret årsregnskab.

Offentlige myndigheder

Det offentlige stiller en række faciliteter til rådighed, herunder uddannelse af arbejdskraft,

infrastruktur med videre mod at virksomheden betaler SKAT. (Elling, 2012, s. 25). Der er i den

forbindelse to offentlige instanser, som gør krav på selskabernes regnskabsoplysninger, hvilket

er Erhvervsstyrelsen og SKAT.

Alle selskaber skal årligt, senest fem måneder efter regnskabsåret afslutning, indsende et

årsregnskab til Erhvervsstyrelsen (ÅRL § 138, stk. 1). SKAT kræver at virksomhederne indsender

en selvangivelse, hvori tal vedrørende det aflagte regnskabet vil fremgå. SKAT vil have interesse

i et valideret regnskab, i forbindelse med korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst, og

dermed grundlaget for den endelige skatteafregning.
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2.2.3 Delkonklusion

Principal-/agent teorien benyttes til at begrunde, at eksterne regnskaber må forventes at blive

revideret, uden at det er et lovkrav. Men teorien gør sig hovedsagligt gældende i større

virksomheder, hvor der er adskillelse mellem ejerne og ledelsen. Her kan der opstå en

interessekonflikt mellem de to parter. Teorien vil derfor være aktuel i en situation, hvor

revisionspligten blev lempet i sådan et omfang, at eksempelvis regnskabsklasse B selskaber ikke

længere var omfattet heraf.

Koalitionsmodelen gør sig derimod mere anvendelig for alle størrelser virksomheder, da den ikke

alene beskriver ejernes behov for revision. I de mindre virksomheder vil det især være långiver,

leverandører og offentlige myndigheder, der kunne have interesse i et revideret regnskab.



21

2.3 Reguleringsformer

I dette afsnit vil de overordnede reguleringsformer blive gennemgået, som i udgangspunkt findes

i to ekstremer:

- Markedsløsning

- Regulering

Ved reguleringen skal forstås gældende lovgivning. I samfundet er der er stæk tendens til at

ekstern regnskabsinformation reguleres. Denne regulering består af regnskabslovgivning og

internationale regnskabsstandarder vedtaget af henholdsvis Folketinget og EU. Et alternativ til

reguleringen er markedsløsningen, hvor udbud og efterspørgsel sætter rammen for at overlade

regnskabsproduktionen til de frie markedskræfter. Begge løsninger benyttes, hvor store

virksomheder er helt styret af reguleringen, har mindre virksomheder lempede krav, hvorved

markedsløsning anvendes i modificeret form for de mindre virksomheder. Dette afspejler sig også

på markedet for revisionsydelser, da et stigende antal mindre selskaber ikke længere er omfattet

af revisionspligten.

2.3.1 Markedsløsning

Markedsløsning handler derfor om at overlade reguleringen til de frie markedskræfter. Denne

form ses ofte som et supplement til den egentlige regulering, der betegnes; modificeret

markedsløsning. Denne vil blive beskrevet særskilt senere i afsnittet.

Fordelene, som tilhængerne af markedsløsningen ligger vægt på er, at der ved markedsløsning

ikke forekommer overproduktion. Overproduktion hævdes at finde sted, når der indføres en

general regnskabs- og revisionspligt, hvor der ved markedsløsning i stedet produceres i det

omfang som efterspørges. Der ligges herved op til at virksomhederne selv kan vurdere behovet

for aflæggelse af et revisionspåtegnet regnskab med et producent- og bruger tilpasset regnskab

frem for reguleringens ”standardprodukt”. (Elling, 2012, s. 48-49).

Markedsbaseret incitamenter

Et markedsbaseret incitament er de tidligere omtalte Principal-/Agent teori og Koalitionsmodel

teorien. Yderligere teorier gennemgås i de efterfølgende afsnit.



22

Signalteori

Signalteorien omhandler ledelsens incitament til, frivilligt, at offentligøre regnskabsinformation til

alle ressource ejere, såsom investorer, kreditgivere med flere. Dette skyldes den store

konkurrence, der er i mellem virksomhederne for at få tilført den nødvendige kapital.

Ved en god og gennemsigtig informationspolitik, forventes det, at man opnår de bedste

finansieringsbetingelser. Holder virksomhederne i stedet informationen tilbage, vil det medføre

at kapitalindskydernes beslutningsgrundlag, vil være mere usikker.

Det handler derfor om, for ledelsen at afgive så gennemsigtige regnskabsoplysninger som muligt,

herunder også oplyse om de negative forhold. Hvis de negative forhold tilbageholdes vil

kapitalindskyderne opfatte det som udeladelser. Dette vil kunne skade virksomheden på

kapitalmarkederne. Virksomheder med dårlige nyheder vil derfor være tvunget til at være lige så

åbne som virksomheder med gode nyheder.

Virksomhedens ledelse er ligeledes nødsaget til at afgive de samme oplysninger som

konkurrenterne. Dette medvirker til mere gennemsigtighed, hvilket begrænser usikkerheden om

virksomhedens økonomiske forhold og medfører, at det er nemmere for investorerne at træffe

en korrekt beslutning om, virksomheden som investeringsobjekt. (Elling, 2012, s. 50)

2.3.2 Regulering

Reguleringens tilhængere mener, at denne er nødvendig, da de ikke har tillid til at

markedskræfterne er i stand til at skabe en sikker og informativ regnskabspraksis for

virksomhederne, som er acceptabel for samfundet på grund af eksplicitte og implicitte

markedsfejl. Dette uddybes nedenfor.

Eksplicitte markedsfejl

Eksplicitte markedsfejl kan opstå på et privat marked for salg af regnskabsinformation på grund

af, at officielle regnskaber vil betragtes som et offentligt gode, da disse kan læses af flere, uden

at reducere nytteværdien for øvrige læsere. Et offentligt gode er i den økonomiske teori kendt

som, at føre til underproduktion af godet på grund af gratister, som benytter godet uden at betale

for det. Kan producenten af regnskabet ikke få dækket sine omkostninger til udarbejdelsen, vil

det medføre begrænset incitament til at dække det behov som markedet efterspørger. Hvorfor

denne problemstilling taler for markedsløsningen. (Elling, 2012, s. 52)
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Implicitte markedsfejl

Implicitte markedsfejl kan opstå ved at virksomhederne er i en monopolistisk situation i forhold til

at offentliggøre regnskabsinformation vedrørende deres egen økonomi. Monopolforetagender

underkastes oftest kontrol fra samfundets side, for at undgå at der tilbageholdes

regnskabsinformation med det formål at opnå monopolpriser. Ved en tvungen offentliggørelse vil

man undgå at regnskabsbrugerne konkurrerer om køb af oplysninger fra virksomhederne til

monopolistiske priser og derved lade alle få de samme oplysninger. (Elling, 2012, s. 52)

Fordelingspolitiske og etiske hensyn

På et frit marked vil en række fordelingspolitiske og etiske hensyn blive tilsidesat på grund af at

informationen kan forekomme uens mellem brugerne. Dette vil afhængig af de separate

indgåede aftaler, om indsigt i virksomhedens økonomiske forhold. Derfor vil dem med størst

viden bedre kunne sikre sig mod tab. På bagrund af dette vil der, derfor kunne argmenteres for

reguleringen, da alle vil have samme adgang til informationen. (Elling, 2012, s. 53)

Regnskabsmanipulation

Som tidligere nævnt kan ledelsen udnytte sit kendskab til den interne regnskabsinformation til

egen fordel. Dette kan ske ved eksempelvis insider-handel, hvor ledelsen kan opnå et unormalt

højt afkast af deres investeringer i selskabets aktier. Ledelsen har også mulighed for, at

offentliggøre regnskaber, som tilbageholder negative oplysninger, eller som indeholder

optimistiske skøn jævnfør den tidligere omtalte effekt ved ”moralsk hasard”. Dette vil medføre en

potentielt højere værdi i selskabet end den reelle værdi. En skjult adfærd som denne, kan gøre

det umuligt for en ekstern regnskabsbruger, at vurdere resultaterne af de aflagte regnskaber,

hvilket i begge tilfælde vil medføre ineffektiv ressourceallokering. Revisor har ikke altid mulighed

for i tide at opdage besvigelser og fortsat drift problematikker.
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Incitamentet for at besvigelser begås, kan illustreres ud fra besvigelses trekanten i figur 3.

Figur 3 - Besvigelsestrekanten, ISA 240 - bilag 1

Besvigelsestrekanten viser de tre elementer, der skal være tilstede for at besvigelser begås.

Revisors arbejde ligger ikke i at opdage besvigelser, men revisor vil dog i de fleste tilfælde

bidrage til, at offentligheden gøres opmærksom herpå ved et tidligere tidspunkt end uden

reguleringen. Det skal dog bemærkes at dette ikke helt kan undgås ved markedsløsningen.

(Elling, 2012, s. 52-53)

2.3.3 Delkonklusion

Markedsløsningen overlader reguleringen til de frie markedskræfter, mens reguleringen er styret

af Folketinget. De frie markedskræfter og reguleringen anses for to ekstremer. I praksis benyttes

oftest en mellemting, også kaldet modificeret markedsløsning. Det kommer for eksempel til udtryk

i EU, hvor der har der været en lang tradition for, at alt regulering af lovgivningen foretages af de

folkevalgte forsamlinger. Men de senere år er landene i EU begyndt at indføre selvregulering i

den private sektor. Dette gennemføres lovteknisk ved hjælp af generalklausuler eller ”god skik”-

regler, hvor en nærmere fortolkning overlades til praksis. Landene i EU konvergerer fra hvert sit

udgangspunkt mod ens reguleringsstrategier bestående af lovgivning, privatsektorregulering og

markedsløsning. Formålet med reguleringsstrategien er at udnytte ekspertisen i samfundet

optimalt, og dermed opnå en dynamisk og fleksibel regulering, som ikke vil være mulig, ved

udelukkende benyttelse af lovgivning som reguleringsform.
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Flere lande i EU har lempeligere krav til revisionspligten end Danmark. Der er dog allerede

fortaget en række lempelser, hvilket har medført, at markedsløsningen er blevet mere udbredt

de senere år. Markedet for de mindste selskaber er gået fra lovpligtig til frivillig revision. Trods

lempelsen har en række selskaber fortsat valgt at opretholde revision, hvilket vurderes, at skyldes

de markedsbaserede teorier som Principal-/Agentteorien, Koalitionsmodellen samt

Signalteorien.
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2.4 EU lovgivning

EU’s medlemslande er forpligtet til at følge EU’s regler. Det har derfor relevans at se på, hvilke

regler EU har inden for regnskabsaflæggelse og revision. Reglerne inden for

regnskabsaflæggelse og revision kommer hovedsageligt fra EU-direktiver. Formået med EU-

direktiverne er blandt andet at skabe en regnskabsharmonisering, hvilket skete første gang i

1978, da det 4. regnskabsdirektiv (direktiv om årsregnskaber) blev vedtaget. Senere kom 7.

regnskabsdirektiv (direktiv om koncern regnskaber). Direktiverne indeholder de retningslinjer

som landene i EU, skal overholde i forbindelse med aflæggelse af årsregnskaber.

2.4.1 Det 8. regnskabsdirektiv

Den 12. juni 2013 vedtog europaparlamentet et nyt regnskabsdirektiv, som skal erstatte de

tidligere regnskabsdirektiver. Dette direktiv skal implementeres i årsregnskabsloven senest i

2015 med effekt for regnskabsåret der starter 1. januar 2016. Formålet med det nye direktiv er

at reducere administrative byrder for blandt andet de små selskaber. Der er derfor en række

lempede krav til regnskabsskabsaflæggelsen for små selskaber.

Det fremgår af direktivets artikel 34, at det er et krav, at årsregnskaberne for selskaber af

interesse for offentligheden, mellemstore og store selskaber skal revideres. Der er ifølge

direktivet ikke krav om, at små selskaber revideres. Små selskaber defineres i artikel 3, som

selskaber, som på balancetidspunktet ikke overskrider de numeriske grænser for mindst to af

følgende tre kriterier på to hinanden følgende år:

 Balancesum: 4 000 000 EUR

 Nettoomsætning: 8 000 000 EUR

 Gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 50

Det fremgår dog yderligere af reglerne, at medlemslandende kan fastsætte tærskelværdier der

er højere, således at selskaber kan undtages fra revisionspligten op til følgende værdier, med

samme kriterier som ovenfor:

 Balancesum: 6 000 000 EUR (DKK 44 mio.)

 Nettoomsætning: 12 000 000 EUR (DKK 89 mio.)

 Gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 50

Revisionspligten i medlemslandene kan derfor lempes til de ovenstående grænser, hvilket

muliggør, at Danmark ville kunne lempe revisionspligten for hele regnskabsklasse B.
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2.4.2 Grænser for revisionspligten i EU

Siden 1994 hvor EU’s 4. regnskabsdirektiv, første gang introducerede muligheden for at lempe

revisionspligten, har landene i EU foretaget lempelser af flere omgange.

I 2005 var der 3 lande, som havde lempet revisionspligten til fulde i henhold til EU’s 4.

regnskabsdirektiv, herunder Holland, Tyskland og Storbritannien. Modsætningsvis var der kun 3

lande, som ikke havde indført nogle lempelser, Danmark, Sverige og Malta.

Siden 2005 er der sket en række ændringer i de enkelte lande, men der er fortsat stor forskel på,

hvor meget de enkelte lande har rykket sig i løbet af perioden 2005 til 2013. Nedenfor er vist en

oversigt fra 2013 over, hvordan grænserne for fravalg af revision er fordelt mellem

medlemslandene i EU, baseret på omsætning og balancesum. Det skal bemærkes, at det ikke

været muligt at finde oplysninger på tærskelværdien antal heltidsbeskæftigede.

Omsætning
mio. DKK

Balancesum
DKK

Lande

Under 10 Under 10 mio. Danmark, Estland og Sverige

10-40 mio. 10-20 mio.
Frankrig, Grækenland, Litauen, Polen, Portugal, Slovakiet
og Spanien1

Over 40 mio. over 20 mio.
Østrig, Belgien, Tyskland, Italien, Irland, Holland,
Rumænien, Slovenien og Storbritannien

Tabel 1 - Grænser for fritagelse af revisionspligt i EU, egen tilvirkning

Som det fremgår af oversigten er det kun Danmark, Estland og Sverige, som har grænser på

under DKK 10 mio. i omsætningen og balancesum. Størstedelen af landene har en grænse på

omsætningen på over DKK 35 mio.

1 For Spanien er der anvendt 2009 tal, da det ikke har været muligt at finde opdaterede 2013 tal
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2.5 Dansk lovgivning

I dette afsnit vil vi give en kort introduktion til, hvilke virksomhedsformer vi har i Danmark.

Derudover vil vi gennemgå de overordnede regler i årsregnskabsloven (ÅRL) for revisionspligt

samt fravalg heraf. Vi vil overordnet komme ind på de forskellige regnskabsklasser samt

baggrunden for indførelsen af de nuværende lempelser af revisionspligten. Afslutningsvis vil vi

komme ind på revisorlovens bestemmelser, og de ændringer der er blevet fortaget hertil.

2.5.1 Virksomhedsformer

Vi har valgt kun at fokusere på aktie- og anpartsselskaber og de krav der stilles til stiftelse af

disse virksomhedsformer, da disse selskaber forekommer oftest. Nedenfor i figur 4 ses en

oversigt over virksomhedsformerne i Danmark hvor det fremgår, at 43% af alle virksomheder i

Danmark er aktie- og anpartsselskaber.

Figur 4 - Fordeling af virksomheder i Danmark 2014, egen tilvirkning med data fra Bisnote (bilag 13.2)

I Danmark er der i alt 274.746 aktive aktie- og anpartsselskaber, herunder 218.269

anpartsselskaber, og 56.477 aktieselskaber jf. bilag 13.1.

Aktieselskaber (A/S) er selskaber, hvor indskudskapitalen er fordelt på aktier. Aktierne kan

uddeles til offentligheden. Kapitalkravet ved stiftelsen er minimum DKK 500.000. Kapitalejerne

har begrænset hæftelse, da de kun hæfter for deres indskudte kapital i selskabet.

Et anpartshaverselskab (ApS) udsteder anparter til kapitalejerne, men ikke til offentligheden.

Kapitalkravet ved stiftelsen er minimum DKK 50.000. Kapitalejeren/ejerne har begrænset

hæftelse, som ved aktieselskaber. Der er intet krav om bestyrelsen, men det er tilladt at have en.

34%
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0%
0%

44%
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Fordeling af virksomheder i Danmark 2014

ApS A/S

I/S Fond/forening

Andelsselskab Filialer af udenlandske virksomheder

Enkeltmandsvirksomheder Øvrige og uoplyste virskomhedsform
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2.5.2 Årsregnskabslovens bestemmelser

Årsregnskabsloven gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark, med undtagelse

af blandt andet finansielle virksomheder og kommuner. Årsregnskabsloven fastsætter

bestemmelser for, hvorledes virksomhederne skal aflægge deres årsregnskab.

Årsregnskabsloven indeholder yderligere bestemmelserne for revision, samt fravalg heraf.

2.5.3 Introduktion til regnskabsklasserne

ÅRL § 7 definerer 4 regnskabsklasser. Regnskabsklasserne er en måde, hvorpå virksomhederne

bliver inddelt i størrelseskategorier. Forskellen i regnskabsklasserne regulerer blandt andet

oplysningskravet. Virksomheder i regnskabsklasse A, som er den mindste regnskabsklasserne,

er virksomheder uden for selskabsform. Disse virksomheder har ikke pligt til at indsende

årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen. Der er ligeledes heller ikke krav om revision. Virksomheder

i klasse B, C og D har derimod pligt til at aflægge et årsregnskab og har som udgangspunkt også

jf. ÅRL § 135 1. pkt. pligt til af aflægge et revideret årsregnskab, medmindre reglerne for fravalg

af revision er opfyldt.

Regnskabsklasserne for virksomheder i selskabsform defineres således:

Netto omsætning i

mio. DKK

Balancesum mio.

DKK

Gennemsnitlig antal

ansatte

Små B selskaber

undtaget for revision

< 8 < 4 < 12

Regnskabsklasse B 8 - 72 4 - 36 12 - 50

Regnskabsklasse C,

lille

>72 > 36 > 50

Regnskabsklasse C,

stor

> 286 >143 > 250

Regnskabsklasse D Statslige,

børsnoterede

selskaber m.m.

Statslige,

børsnoterede

selskaber m.m.

Statslige,

børsnoterede

selskaber m.m.
Tabel 2 – Regnskabsklasser

For at kunne afgøre, hvilken regnskabsklasse et selskab tilhører skal værdierne i to på hinanden

følgende år være opfyldt. Alle børsnoterede og statslige selskaber hører til i virksomhedsklasse

D, hvorfor der ikke er beløbsgrænser i ovenstående tabel.
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2.5.4 Bestemmelser for fravalg af revision

Det fremgår af ÅRL § 135, stk. 1, at et selskab i regnskabsklasse B, kan fravælge revision, hvis

der i to på følgende år ikke overskrider to ud af nedenstående tre punkter:

1. Balancesum på DKK 4 mio.

2. Omsætning på DKK 8 mio.

3. Gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede på 12

Definitionen på ovenstående fremgår, jf. ÅRL § 7 stk. 3, med henvisning fra ÅRL § 135, stk. 4.

Ad 1) Balancesum defineres som summen af alle aktivposter. Aktivposter kan eksempelvis være

anlægsaktiver, som er aktiver til vedvarende eje eller bruges af selskabet i driften. Derudover

består aktiver blandet andet af tilgodehavender og likvide beholdninger.

Ad 2) Nettoomsætningen er defineret i ÅRL’s bilag 1, C, nr. 11, således ”Salgsværdien af

produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med

fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet”.

Det fremgår yderligere af bestemmelsen i ÅRL § 7, stk. 3, at hvis regnskabsåret er kortere eller

længere end 12 måneder, forhøjes eller formindskes nettoomsætningen forholdsmæssigt,

således at der opnås et beløb svarende til beløbet for en periode på 12 måneder.

Ad 3) Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede, beregnes typisk ud fra ATP-metoden, hvor

virksomhedens samlede ATP-bidrag opgøres som et gennemsnit for antal heltidsansatte.

(KPMG, 2012/13, s. 34)

Det skal dog bemærker at selskab jf. ÅRL § 135, stk. 6 ikke kan fravælge revision, hvis selskabet

eller dens eneejer accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for

overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og

afgiftslovgivningen. I disse tilfælde skal årsregnskabet for de tre efterfølgende regnskabsår

revideres.

Erhvervsstyrelsen kan yderligere jf. ÅRL § 135, stk. 7 pålægge revision af en ellers ikke-revideret

årsregnskab i indeværende og 2 følgende regnskabsår, hvis styrelsen ved gennemgang af

årsregnskabet konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller

regnskabslovgivningen.
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2.5.5 Baggrund for lempelsen af revisionspligten

Der er siden 2006 blevet indført en række lempelser til revisionspligten. Nedenfor fremgår en

tidslinje som skaber et overblik over, hvornår lempelserne er trådt i kræft.

Figur 5 - Tidslinje over lempelser for revisionspligten, egen tilvirkning

2006 – Første lempelse

Den første lempelse i 2006, blev indført på baggrund af den daværende V/K regerings plan ”Nye

mål” fra 2005, hvoraf det fremgik, at regeringen ville se på muligheden for at reducere byrderne

forbundet med blandt andet revisionspligten for små selskaber (II, Februar 2005, s. 13). På

baggrund af denne plan, fremsatte daværende erhvervsminister Bendt Bendtsen et lovforslag

om blandt andet lempelse af revisionspligten. Dette medførte vedtagelsen af lov nr. 245 af 27.

marts 2006 og de mindste selskaber kunne herefter fravælge revision, hvis de på to hinanden

følgende år opfyldte to af følgende grænser:

1. Balancesum på DKK 1,5 mio.

2. Omsætning på DKK 3 mio.

3. Gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede på 12

Det fremgik dog af ÅRL § 135 stk. 3, at holdingselskaber ikke kunne fravælge revision.

2011 – Grænser hæves

Grænserne for fravalg af revisionspligten blev hævet i 2011, på baggrund af lovforslag nr. L190

af 26. marts 2010, fremsat af den daværende økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Baggrunden for lempelsen var endnu en gang, at reducere byrderne for de mindste selskaber
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samt at erfaringerne, udarbejdet af Erhvervs- og selskabsstyrelsen, fra den første lempelse viste,

at der ikke var væsentlig forskel i kvaliteten af reviderede og ikke-reviderede årsregnskaber.

Lovforslaget blev vedtaget den 1. juni 2010, med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2011, til de

grænser vi kender i dag:

1. Balancesum på DKK 4 mio.

2. Omsætning på DKK 8 mio.

3. Gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede på 12

2013 - Udvidet gennemgang indføres og holdingselskaber inkluderes

På bagrund af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011, fremsatte

den daværende Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, lovforslag nr. L26 af den 10. oktober 2012,

hvoraf fremgik to lempelser: 1) Indførelse af erklæringsstandarden; udvidet gennemgang og 2)

holdingselskaber også fik mulighed for fravalg af revision.

Baggrunden for indførelsen af udvidet gennemgang var, at de gældende revisionsstandarder

især er udarbejdet med henblik på revision af store og komplekse selskaber og derfor ikke

vurderes særlig velegnet til revision af små selskaber. Regeringen ønskede derfor at forenkle

revisionspligten for de små selskaber, så de kan vælge at revisionen udføres efter en

erklæringsstandard der i højere grad er tilpasset selskabets størrelse og dens regnskabsbrugers

behov.

Baggrunden for at holdingselskaber også skulle have mulighed for fravalg af revision var, at de

kunne sidestilles med andre små selskaber. Reglerne om at holdingselskaberne ikke kunne

fravælge revision betød, at det var nødvendigt helt eller delvist at udføre revision af

dattervirksomhederne, hvorved at disse ikke fik gavn, af de tidligere indførte lempelser om fravalg

af revisionspligten.

Lovforslaget blev vedtaget den 6. december 2012 og trådte i kraft fra den 1. januar 2013, det

fremgår dog af ÅRL §135, stk. 3, at der alene er tale om holdingselskaber, hvor koncernen

tilsammen ikke overstiger to af de tre grænseværdier som anført ovenfor.
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2.5.6 Sammenfatning af de indførte lempelser

De mindste selskaber i regnskabsklasse B, har efter tre lovændringer mulighed for fravalg af

revision, hvis de på to hinanden følgende år opfylder to af følgende grænser:

1. Balancesum på DKK 4 mio.

2. Omsætning på DKK 8 mio.

3. Gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede på 12

For holdingselskaber gælder grænserne, dog kun på koncernniveau inden der foretages

elimineringer, men med udligning af værdien af kapitalandele. Herudover har selskaber i hele

regnskabsklasse B, mulighed for at vælge erklæringsstandarden udvidet gennemgang, som et

alternativ til revision.

Årsagerne til lempelserne har hovedsagligt været, at lempe byrden for de mindste selskaber, for

derved at skabe øget vækst.

2.5.7 Revisorloven

Revisorloven er den administrerende lov om revisorer og revisionsvirksomheder. Loven

indeholder vilkår for udførelse af opgaver i forbindelse med revision med videre samt regler om

offentligt tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Den første revisorlov ”lov om autoriserede revisorer” er fra 1909. Lovens formål var at skabe

pålidelige, sagkyndige og uafhængige revisorer. Loven var med til at gøre, at revisorer skulle

være tillidsmænd for offentligheden. Bekendtgørelse nr. 116 af 6 april 1933 indeholdt regler om

revisorernes virksomhed, selskabsform og udførelse af revisionsarbejde. Derudover blev det

indført at revisorer ikke må drive erhvervsvirksomhed der er uforenelig med arbejdet som revisor.

I 1970 blev loven om registrerede revisorer vedtaget. Grundlaget for loven var, at der var mange

mindre erhvervsdrivende, som efterspurgte en revisor, der kunne assistere med bogføringen og

regnskabsassistance. Revisor behøvede ikke nødvendigvis at være statsautoriseret.

I 1984 opstod bestemmelsen om, at revisorer skal udføre deres erhverv i overensstemmelse med

god revisionsskik. Tidligere var termonologien ”god regnskab- og revisionsskik” blevet anvendt,

men dette blev fundet at være en for snæver betegnelse. Ydermere blev det i 1989 vedtaget at

stramme kravene til revisionspåtegninger og årsindberetninger for at styrke offentlighedens tillid

til regnskabsaflæggelsen, samt til revisorernes virksomhed og erklæringsafgivelse.
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Op gennem 1990’erne blev der foretaget flere ændringer til loven og de seneste ændringer til

revisorloven blev fortaget i henholdsvis 2003 og 2008.

Den nuværende revisorlov fra 2008, ligner i grundlæggende form den vedtagne lov fra 2003. I

denne lov blev der foretaget mange tilpasninger i forhold til tidligere love. Formålet med loven fra

2003 var at styrke revisors uafhængighed. Derudover var det vigtigt at styrke konkurrenceevner

i forhold til konsulentvirksomheder og udenlandske revisorer. Styrkelsen af konkurrenceevner

sker ved, at revisor får lov til at yde for eksempel rådgivnings- og konsulentopgaver, dog så længe

at revisors uafhængighed ikke overtrædes, hvis der for samme kunde både ydes revisions- eller

konsulentydelser.

Revisortilsynet blev også stiftet i forbindelse med lovændringen i 2003. Revisortilsynets opgave

blev at foretage kvalitetskontrol af godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

I 2008 indføres der blandt andet krav om, at alle revisionsvirksomhederne skal have et

kvalitetsstyringssystem samt kunne dokumentere brugen af dette, hvilket også blev omfattet at

den obligatoriske kvalitetskontrol af revisortilsynet.

Hovedpunkterne i loven kan opsummeres således:

 De to revisorlove samles i én lov, der omfatter såvel statsautoriserede som registrerede

revisorer.

 Regler om konkret uafhængighed.

 Intern rotation i visse virksomheder.

 Regler om ejerskab af revisionsvirksomheder.

 Regler om vederlag.

 Obligatorisk kvalitetskontrol via et uafhængigt Revisortilsyn, herunder med særligt fokus

på uafhængighed. I 2008 indføres også direkte kontrol af Erhvervs- og selskabsstyrelsen

(nu Erhvervsstyrelsen)

 Indførelsen af krav om kvalitetsstyringssystem.

 Revisors handlepligt ved opdagelsen af grov økonomisk kriminalitet I loven.
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2.6 Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant

Revisor fungerer oftest som både revisor og rådgiver for deres klienter. Revisor skal i deres

arbejde tage hensyn til virksomhedens interessenter og omverden, herunder investorer,

kreditorer, offentlige myndigheder med flere og revisors fornemmeste opgave at fungere som

offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisor har i den forbindelse en lang række krav der skal

overholdes, herunder selvfølgelig den gældende lovgivning samt en række adfærdsregler.

2.6.1 Uafhængighed og etik

Revisor skal først og fremmest være uafhængig, og kravene hertil har en fremtrædende plads i

revisorloven. Derudover findes der også en række etiske regler som revisor skal overholde. De

etiske regler fokuserer på integritet, fortrolighed, ansvarlighed, retfærdighed samt loyalitet.

Uafhængighed er herimod et mere snævert begreb, som bygger på at kunne afgive en

professionel bedømmelse, uden at være påvirket af forhold, som drager uafhængigheden i tvivl.

Revisor uafhængighed skal opfattes, som en uafhængig velinformeret tredjepart. Etik og

uafhængighed hænger dog tæt sammen, da en manglende overholdelse af uafhængigheden vil

være et brud på de etiske regler, hvilket medfører at revisor ikke kan forventes at være objektiv

og dermed ikke udviser professionel adfærd med videre. (Bøg & Keirtzner, 2010, s. 24-25)

Revisor må ikke påtage sig opgaver, der ligger uden for revisors kompetenceområde. Revisor

skal derfor takke nej til opgaven hvis han/hun ikke mener, at have de fornødne kompetencer til

at varetage denne. (Langsted, Andersen, & Keirtzner, 2012, s. 35-38)

Revisor skal i sit arbejde ligeledes udvise og overholde begrebet god revisorskik på

erklæringsydelser med sikkerhed. God revisorskik er ikke direkte defineret i lovgivningen, men

knytter sig tæt til ovenstående. Revisor skal i sit arbejde overholde de internationale standarder,

som fastsætter indholdet i god revisorskik.

2.6.2 Forventningskløften

Forventningskløften er forskellen mellem offentlighedens forventninger til revisors arbejde og det

faktiske arbejde som revisor udfører. For at kunne opretholde en tillid mellem offentligheden og

revisor er det vigtigt, at offentligheden er bekendt med revisors arbejde. Er forventningerne til

revisors arbejde urimelige eller uberettiget, vil det undergrave revisors rolle som offentlighedens

tillidsrepræsentant, på trods af at revisor leverer en professionel ydelse. Revisor er derfor nød til

at skildre over for offentligheden, hvad revisorarbejdet er og ikke er.
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Figur 6 illustrerer forventningskløftens komponenter.

Figur 6 - Komponenter i forventningskløften (Bøg & Keirtzner, 2010, s. 15)

Når forventningskløften diskuteres inden for revisionsprofessionen, er denne opdelt i henholdsvis

en rimelighedskløft og en præsentationskløft.

Rimelighedskløften går på de urimelige forventninger, der kan opstå blandt andet når revisor tids

nok ikke opdager fejl og derfor ikke når at reagere på problemstillingen. Revisor skal i sit arbejde

være omkostningseffektiv, hvorfor revisor i sit arbejde ikke kontrollerer alle transaktioner, men i

stedet udfører sit arbejde efter gældende lovning og standarder. Revisor kan derfor i sit arbejde

ikke give en absolut sikkerhed, men i stedet en høj grad af sikkerhed. Disse begrebsforskelle

medfører typisk misforståelser fra offentligheden, hvorved rimelighedskløften opstår.

Præsentationskløften omhandler derimod offentlighedens opfattelse af det arbejde, som revisor

rent faktisk har udført. Er arbejdet, som revisor har udført, i henhold til gældende lovgivning og

standarder, men regnskabsbrugerne ikke anser det udførte arbejde for at være godt nok

betegnes dette som "utilstrækkelig regulering", hvorved revisor urimeligt kan blive draget til

ansvar for uhensigtsmæssige standarder. Hvis revisor derimod har udført en opgave, hvor det

udførte arbejde ikke er udført tilstrækkeligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning og

standard beregnes arbejdet som en "utilstrækkelig præsentation". (Bøg & Keirtzner, 2010, s. 14-

15)
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Forventningskløften er relevant i forhold til lempelse af revisionspligten, da det er interessant at

undersøge, hvad interessenterne forventer af et revideret årsregnskab og fordi at man kan

diskutere, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft med hensyn til udførelsen af review og

udvidet gennemgang set i forhold til revision.
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2.7 Erklæringsformer

Dette afsnit har til formål, at skabe et overblik over de erklæringsstandarder der er omtalt i

erklæringsbekendtgørelsen. Erklæringsbekendtgørelsen omhandler erklæringer med sikkerhed.

Som tillæg hertil, vil reglerne for afgivelse af en erklæringen om assistance med

regnskabsopstilling uden sikkerhed også blive gennemgået.

Erklæringensbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i revisorlovens § 16, stk. 4 og § 52, stk.

2. Ved afgivelse af en erklæring med sikkerhed er revisor, som tidligere nævnt, offentlighedens

tillidsrepræsentant. Der fremgår af erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, at revisor skal

udforme erklæringen og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold,

som modtagerne må forventes at tillægge betydning, når de træffer beslutninger.

Regnskabsbruger kan have individuelle behov, og ønsker til oplysninger i regnskabet, dog skal

årsregnskabslovens bestemmelser følges.

Når revisor afgiver en erklæring på et regnskab eller andet, har revisor udført nogle

arbejdshandlinger som er i overensstemmelse med revisionsstandarderne for at sikre, at

regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl. Revisor kan påtegne et regnskab, med flere typer

erklæringer, alt efter hvor høj grad sikkerhed der ønskes for regnskabet. Revisor kan påtegne et

regnskab med følgene erklæringer:

 Revision

 Udvidet gennemgang

 Review

 Assistance med regnskabsopstilling (ingen sikkerhed)
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For at overskueligøre krav til de forskellige erklæringer er der udarbejdet følgende tabel 3:

Tabel 3 - Oversigt over krav i erklæringsbekendtgørelsen samt ISRS 4411, egen tilvirkning

Heraf fremgår det, at der er væsentlig færre krav til erklæringen, for assistance med

regnskabsopstilling i forhold til revision. Der er ligeledes forskellige krav til omfanget af revisors

arbejde i forbindelse med afgivelse af erklæringstyperne. Figur 7 illustrerer de væsentligste

forskelle på de tre erklæringsformer med sikkerhed. Heraf fremgår også de væsentligste forskelle

på omfanget, af revisors arbejdshandlinger, samt graden af sikkerhed revisor påtegner

regnskabet med. De væsentligste forskelle samt øvrige forhold vil blive gennemgået i de

Revsion
Udvidet

gennemgang
Review

Assistance

med

regnskabs-

opstilling

§§ 3 - 8 9 - 11 12 - 15 Ej omfattet heraf

Identifikation af det regnskab, som erkæringen tilhører

samt den regnskabsmæssige begrebsramme, der er

anvendt ved udarbejdelse.

Ja Ja Ja Ja

Omtale af revisors ansvar samt en omtale af det

udførte arbejde
Ja Ja Ja Ja

- Oplysninger om opgavens formål og karakter Ja Ja Ja Ja

- Oplysninger om de anvendte standarder Ja Ja Ja Ja

- Oplysninger om hvis revisionen omfatter andet end

regnskabet
Ja Ej relevant Ej relevant Ej relevant

- Ved aftale om andre erklæringer, skal disse
erklæringer angives i et særskilt afsnit efter

erklæringen om gennemgang

Ej relevant Ja Ja Nej

Omtale af at gennemgangen ikke kan tilsidesættes
med en revison og at derfor ikke udtrykkes en

revisionskonklusion.

Ej relevant Ja Ja Nej

Tydelig angivelse af om erklæringen er uden forbehold Ja Ja Nej Nej

I tilfælde hvor der tages forbehold:

- Særskild afsnit med overskriften » Forbehold « Ja Ja Ja Nej

- Begrundelse for forbeholdet Ja Ja Ja Nej

- Oplysning om hvis et forbehold er af så afgørende

betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke

bør godkende regnskabet

Ja Ja Nej Nej

Konklusion vedr. det udførte arbejde Ja Ja Ja Nej

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Ja Ja Ja Nej

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Ja Ja Nej Nej

Oplysningen og gennemlæsning af

ledelsesberetningen (hvis udarbejdet)
Ja Ja Nej Nej
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efterfølgende afsnit, herudover vil kravene til erklæring for assistance med opstilling af

regnskabet, ligeledes blive gennemgået.

Figur 7 – Overblik; Forskellen på revision, udvidet gennemgang og review, (FSR, Regeringen lancerer alternativ til
revision for mindre virksomheder, 15.03.2013)

2.7.1 Revision

De Internationale revisionsstandarder, også kaldet ISA’erne, danner grundlaget for det arbejde

revisor skal udføre ved afgivelse af en revisionserklæring. Det fremgår af ISA 200, at revisionens

overordnede mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder

væsentlig fejlinformation, samt at forsyne regnskabet med en erklæring.
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En revisionserklæring er den erklæringen med højest grad af sikkerhed, som revisor kan påtegne

et regnskab med. Ved en revisionserklæring vurderes der er at være 95 % sikkerhed for, at

regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation (Füchsel, Gath, Langsted, & Skovby, 2014,

s. 173). Det skal derfor understreges at en revision ikke er definitiv og der dermed ikke er garanti

for at regnskabet ikke kan indeholde væsentlige fejl.

En revision består i hovedtræk af en kundeaccept, planlægning og udførelse af selve revisionen,

for til slut, at kunne udtrykke en konklusion. De omtalte elementer vil i de efterfølgende afsnit

blive gennemgået.

2.7.1.1 Kundeaccept og indledende overvejelser

Inden revisor kan påtage sig en opgave om revision, skal der altid foretages en kunde-

/opgaveaccept, for at sikre at kunden opfylder visse fastsatte betingelser og krav i henhold til

revisorlovgivningen. Indledningsvis skal revisor acceptere og identificere kunden efter gældende

hvidvaskningsregler, og herefter opnå en overordnet forståelse af virksomheden og dens

omgivelser. Herudover skal revisor foretage en indledende regnskabsanalyse, vurdere

integriteten hos den øverste ledelse, vurdere virksomhedens omdømme og renomme,

overordnet vurdere risici i regnskabet, vurdering af uafhængighed, ressourcer og kompetencer,

vurdere hvorvidt de etiske regler overholdes, vurdering af reglerne i hvidvaskningsloven herunder

legitimationskrav samt hvis relevant kontakte den tidligere revisor. Hvis ikke de nødvendige

forudsætninger for opgaven er tilstede skal opgaven afslås (Sudan, Samuelsen, Parker, &

Davidsen, 2012, s. 55-90).

Når opgaven er accepteret, skal revisor udarbejde et aftalebrev mellem kunden og revisor om

opgavens art og formål, herudover skal de specifikke arbejdshandlinger belyses. Det er vigtigt at

det fremgår af aftalevilkårene, hvad målet og omfanget med revisionen er, samt ansvarsfordeling

mellem ledelse og revisor. (FSR, Internationale Standarder, 2011, s. 79-98)

Der skal for en revisionsopgave, implementeres tilstrækkelige kvalitetssikringsprocedurer, der

giver revisor høj grad af sikkerhed for, at revisionen overholder og er udført i overensstemmelse

med faglige standarder samt relevante lovgivning og reguleringer. (FSR, Internationale

Standarder, 2011, s. 99-115)

Revisors mål er at udarbejde dokumentation, der giver tilstrækkelig og egnet dokumentation for

revisors erklæring og bevis for at revisionen blev planlagt og udført i overensstemmelse med

ISA’erne samt gældende lovgivning og øvrig regulering. (FSR, Internationale Standarder, 2011,

s. 116-127)
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Revisors skal kunne identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet som

følge af besvigelser, herunder opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om de vurderede risici

og på passende vis reagere på besvigelser eller mistanke herom, som er konstateret under

revisionen. (FSR, Internationale Standarder, 2011, s. 128-169)

Revisor skal ved en revision vurdere, hvorvidt virksomheden overholder gældende lovgivning og

øvrige reguleringer. Det skal dog nævnes, at det er den daglige ledelse i virksomheden, der er

ansvarlig for at sikre at selskabet drives i overensstemmelse med bestemmelserne i lovgivning,

herunder aflæggelse af årsregnskabet. (FSR, Internationale Standarder, 2011, s. 170-182)

2.7.1.2 Revisionsplanlægning

Revisionsplanlægningen er den første del af revisionen, i denne fase skal revisor fastlægge en

overordnet revisionsstrategi for opgaven samt udarbejde en detaljeret revisionsplan, herunder

fastlæggelse af hvornår og hvordan revisionen skal udføres. Formålet med planlægningen er at

sikre, at revisionen bliver udført effektivt (FSR, Internationale Standarder, 2011, s. 215-226),

samt at identificere risici for fejl der kan lede til væsentlig fejlinformation i regnskabet.

Den overordnet revisionsstrategi og revisionsplan kan ændre sig under hele revisionsprocessen.

Identificerer revisor for eksempel senere i revisionsprocessen forhold eller risici, som har

betydning for strategien, skal den overordnede revisionsstrategi og revisionsplan tilpasses

(Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2012, s. 93).

For at kunne fastlægge den rette revisionsstrategi og revisionsplan er det nødvendigt, at revisor

har forståelse for virksomheden og dens omgivelser, afdækket revisionsrisikoen, fastlagt

væsentlighedsniveauet og identificeret at alle revisionsmål afdækkes.

2.7.1.3 Udførelse af revision

Når revisionsstrategien og revisionsplanen er fastlagt, kan revisionen udføres. En revision består

i at udføre passende handlinger, således der kan opnås tilstrækkelige og egnet revisionsbevis,

for at revisor kan opnå en høj grad sikkerhed for at regnskabet ikke indeholder væsentlig

fejlinformation. Der indhentes revisionsoverbevisning ud fra revisionshandlingerne inspektion,

observation, eksterne bekræftelser, efterregning, genudførsel, forespørgsel samt analytiske

handlinger (Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2012, s. 38). Disse handlinger benyttes ofte

som en kombination, hvor revisionsbevisets tilstrækkelighed og egnethed skal vurderes i forhold

til den ønskede grad af overbevisning. Inspektion og eksterne bekræftelser er de stærkeste

beviser ved en revision, dette kan for eksempel være indhentelse af saldobreve samt deltagelse

i en lageroptælling.
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2.7.1.4 Afslutning

Revisor skal i forlængelse af sin revision, udføre det afsluttende arbejde. Det afsluttende arbejde

omfatter blandt andet gennemgang af efterfølgende begivenheder, som ligger mellem

balancedatoen og datoen for revisors erklæring. Revisor skal også vurdere risiko for going

concern, da regnskabet udarbejdes under forudsætning af fortsat drift og udarbejde en

afsluttende regnskabsanalyse. (Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2012, s. 277)

Konklusion

Når revisionen er helt afsluttet, er revisor i stand til, at kunne afgive en konklusion på regnskabet

samt afgive eventuelle supplerende oplysninger eller forbehold. Revisor skal i konklusionen tage

stilling til om regnskabet i alt sin helhed giver et retvisende billede og ikke indeholder væsentlig

fejlinformation. Er det tilfældet afgiver revisor en blank påtegning uden modifikationer.

Konklusionen for en blank påtegning er udformet således:

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

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt at resultatet af selskabets aktiviteter

og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x i overensstemmelse med

årsregnskabsloven”.

Opnår revisor derimod ikke tilstrækkelig bevis for at regnskabet i sin helhed er retvisende, skal

konklusionen modificeres. Ved en modificeret påtegning tager revisor forbehold, dette sker når

revisor vurderer at regnskabet indeholder fejl eller mangler, og virksomhedens ledelse ikke

ønsker at rette disse. Denne type forbehold kategoriseres som uenighed med ledelsen. En anden

type forbehold kan være hvis revisor ikke har opnået tilstrækkelig og egnet revisionsbevis.

(Sudan, Samuelsen, Parker, & Davidsen, 2012, s. 349-350). Ved et forbehold skelnes der mellem

gennemgribende og ikke gennemgribende fejl.

Revisor skal yderligere tage stilling til, hvorvidt der er behov for afgivelse af supplerende

oplysninger i påtegningen. Supplerende oplysninger afgives for at henlede brugernes

opmærksomhed, på eventuelle problemstillinger som kan have relevans for brugernes forståelse.

Der kan for eksempel være, forståelse af regnskabet, forståelse af revisionen og revisors ansvar

samt øvrige forhold (FSR, Internationale Standarder, 2011, s. 646-657).

2.7.1.5 Rapportering til ledelsen

Ved en revision er der også yderligere krav om rapportering til ledelsen, da der jf. RL §§ 20-21

skal føres et revisionsprotokollat. I modsætning til den offentlige revisionspåtegning, er

revisionsprotokollen en intern rapportering til virksomhedes øverste ledelse, hvori revisor skal
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redegør for det udførte arbejde. Der skal i revisionsprotokollen fremgå arten og omfanget af de

udførte revisionshandlinger samt en konklusion herpå. Revisor skal ligeledes redegøre for

væsentlige fejl og mangler i det interne kontrolmiljø, usikkerheder ved de reviderede poster,

identificerede fejl mv. samt revisors stillingtagen hertil.

2.7.1.6 Erklæring fra ledelsen

Revisor skal ved en revision indhente en erklæring fra ledelsen, hvor denne bekræfter dens

ansvar for den passende præsentation af de regnskabsmæssige oplysninger og af dens

godkendelse af de regnskabsmæssige oplysninger, som dækker nøjagtigheden og

fuldstændigheden af de underliggende regnskabsdata og den fuldstændige oplysning om alle

væsentlige og relevante forhold til revisor. (FSR, Internationale Standarder, 2011, s. 506-517)

2.7.2 Udvidet gennemgang og review

En review erklæring, er en erklæring med begrænset sikkerhed. ISRE 2400 omhandler revisors

ansvar ved et review af regnskaber for virksomheder, hvor revisor ikke er valgt til at varetage

revision.

Udvidet gennemgang blev, som tidligere nævnt, implementeret som et alternativ til revision, men

rent lovteknisk er det fortsat en revision. Erklæringen om udvidet gennemgang tager

udgangspunkt i et review efter ISRE 2400. Omfanget og arten af arbejdshandlingerne, hviler

derfor på review-standarden. Der er ved en udvidet gennemgang, dog indført tillæg til review-

handlingerne i form af supplerende handlinger.

Revisor skal også ved et review og udvidet gennemgang også overholde relevante etiske krav,

herunder de krav der vedrører uafhængighed, som er omtalt tidligere. (FSR, ISRE 2400, 2012)

2.7.2.1 Planlægning

Revisor skal i planlægning opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser samt den

relevante regnskabsmæssige begrebsramme for at identificere områder i regnskabet, hvor der

sandsynligvis kan opstå væsentlig fejlinformation og derigennem tilvejebringe et grundlag for at

udforme handlinger der retter sig mod disse områder. Ved forståelse af virksomheden skal der

opnås kendskab til brancheforhold og arten, herunder virksomhedens aktiviteter, ejerforhold og

ledelsesstruktur, typer af investeringer, virksomhedens struktur og finansiering samt

virksomhedens mål og strategier.

Revisor skal planlægge og udføre opgaven med professionel skepsis i erkendelse af, at der kan

forekomme omstændigheder, der medfører, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation



45

(FSR, ISRE 2400, 2012, s. 25-26) og revisor skal yderligere anvende faglig vurdering ved

udførelse af en review opgave (FSR, ISRE 2400, 2012, s. 26-27).

Væsentlighedsniveau

Revisor skal også ved review og udvidet gennemgang fastsætte et væsentlighedsniveau i lighed

med revision.

Aftalebrev

Revisor skal ligesom ved en revision udarbejde et aftalebrev mellem klienten og revisor om

opgavens art og formål, samt belyse de specifikke arbejdshandlinger. Der skal heraf fremgå at

review ikke vil opfylde eventuelle krav om revision og derfor ikke udtrykker en revisionskonklusion

(FSR, ISRE 2400, 2012, s. 10-11).

2.7.2.2 Handlinger

Ved et review skal revisor udforme review handlinger i relation til alle væsentlige regnskabsposter

og fokusere på de områder i regnskabet, hvor det er sandsynligt, at væsentlige fejlindformationer

kan opstå. Revisor skal ud fra ISRE 2400 opnå den begrænsede sikkerhed for regnskabet som

helhed ikke er behæftet med væsentligt fejlinformation, hvilket primært opnås ved brug af

forespørgsler og analytiske handlinger, som gør revisor i stand til at udtrykke ovenstående

konklusion (FSR, ISRE 2400, 2012, s. 6). Hvis der ved review handlingerne opstår tvivl om,

hvorvidt regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, skal der foretages yderligere

handlinger.

Ved udførelsen af en udvidet gennemgang er der yderligere krav i forhold til review handlingerne,

da følgende 4 handlinger skal udføres (FSR, Revision og årsregnskaber 2014, 2014):

 Indhentelse af udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog.

 Indhentelse af engagementsbekræftelse pr. balance dagen fra virksomhedens

pengeinstitutter.

 Indhentelse af oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelser (advokatbrev).

 Indhentelse af dokumentation for, at virksomhedens indberetninger af A-skat, AM-

bidrag, merværdiafgift og lønsum er korrekt indberettet på baggrund af bogføringen.

Bliver revisor ved en udvidet gennemgang opmærksom på at regnskabet kan indeholde

væsentlig fejlinformation, skal revisor i lighed med review foretage yderligere handlinger. Det

fremgår dog ikke af standarden for udvidet gennemgang, hvilke typer af ekstra handlinger,

graden af bevis, samt i hvor stor omfang disse skal indsamles. Det er derfor op til revisors
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professionelle dømmekraft at vurdere, hvorvidt der er indhentet tilstrækkeligt og egnet bevis for,

at regnskabet i sin helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Det er ligeledes et krav ved både review og udvidet gennemgang, at revisor skal dokumentere

det udførte arbejde.

2.7.2.3 Afslutning

Når ovenstående handlinger er foretaget skal revisor udtrykke en konklusion på regnskabet.

Revisor konkluderer i forbindelse med review opgaven, at revisor ikke er blevet bekendt med

forhold, der giver revisor grund til at mene, at regnskabet ikke giver et retvisende billede i

overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Konklusionen ved et

review er derfor mere negativ betonet, i modsætningen til revisionskonklusionen.

Konklusionen ved udvidet gennemgang minder til gengæld meget om konklusion ved en revision

hvor konklusionen er udformet således:

”Baseret på den udførte udvidet gennemgang er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver

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

samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31.

december 201x i overensstemmelse med årsregnskabsloven”.

Det er herved kun teksten markeret med fed der udgør forskellen mellem konklusionen for en

udvidet gennemgang kontra revision. Konklusion er derfor væsentligt mere positiv betonet end

review konklusionen.

Opnår revisor ikke tilstrækkelig og egnet bevis, modificeres påtegningen, i lighed med revision,

både for review og udvidet gennemgang, disse fremgår af ISRE 2400, bilag 2.

Der skal ligeledes, som ved revision, tages stilling til, hvorvidt der er behov for afgivelse af

supplerende oplysninger, for at henlede brugernes opmærksomhed, på eventuelle

problemstillinger, som kan have relevans for brugernes forståelse. Ved udvidet gennemgang

gælder de samme regler som ved revision. Ved et review gælder ligeledes de samme regler, der

er dog ikke de samme krav om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, da det kan

være et brud på tavshedspligten.

2.7.2.4 Rapportering til ledelsen

Der er ved et review og udvidet gennemgang ikke krav om en revisionsprotokol, da det er blevet

vurderet at en mundlig kommunikation til ledelsen vurderes tilstrækkelig. Revisor skal derfor
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afrapportere mundligt ved for eksempelvis et regnskabsmøde eller skriftlig ved et mere formelt

brev eller lignende.

2.7.3 Assistance med regnskabsopstilling

En assistance med regnskabsopstilling er en erklæring uden sikkerhed, som revisor kan vælge

at afgive. Denne skal afgives i overensstemmelse med ISRS 4410 DK - opgaver om opstilling af

finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne erklæring er en

international erklæring, men som navnet antyder, med tilpasninger til dansk revisorlovgivning.

Ved en assistance med regnskabsopstilling foretager revisor, hverken revision eller review, men

anvender i stedet sin regnskabsmæssige ekspertise. En assistanceopgave består oftest i at

sammenfatte detaljerede data til en overskuelig og forståelig form, uden at teste den

underliggende information. Handlingerne giver derfor ikke revisor nogen mulighed for, at udtrykke

nogen form for sikkerhed om de regnskabsmæssige oplysninger. Men brugerne har dog en vis

fordel af revisors involvering, da assistancen fra revisor er udført med faglig ekspertise og

fornøden omhu. Der er dog en fortolkningsrisici i standarden, og der kan forekomme forskellige

fortolkninger af omfanget til revisors arbejde. En assistanceopgave omfatter normalt

udarbejdelsen af et partielt eller fuldstændigt regnskab, men kan også omfatte indsamling,

klassifikation og summering af regnskabsmæssige oplysninger (FSR, ISRS 4410 DK, 2012, s.

2).

2.7.3.1 Planlægning

Revisor skal ved en assistance med regnskabsopstilling, planlægge arbejdet på en sådan måde,

at opgaven bliver udført effektiv. Det er et krav at revisor har opnået en general viden om

virksomheden og dens aktiviteter, samt have et kendskab til regnskabspraksis i den branche,

som virksomheden operer i (FSR, ISRS 4410 DK, 2012, s. 3).

Aftalebrev

Revisor skal ligeledes, som ved en revision eller review, udarbejde et aftalebrev mellem klienten

og revisor om opgavens art og formål herunder den kendsgerning, at der hverken fortages

revision eller review, samt at der ikke vil blive udtrykt nogen form for sikkerhed. Herudover skal

de specifikke arbejdshandlinger ligeledes belyses samt en udformning af den forventede

erklæring.

Det er både i revisors og virksomhedens interesse, at der udarbejdes et aftalebrev, som

dokumenter hovedbetingelserne, da et aftalebrev bekræfter revisors accept af, at have påtaget

sig opgaven og hjælper til at forhindre misforståelser omkring forhold, eksempelvis som målet og



48

omfanget af opgaven, udstrækningen af revisors ansvar og formen af de erklæringer, der skal

afgives. (FSR, ISRS 4410 DK, 2012, s. 2-3)

Etik og uafhængighed

Revisor skal ligeledes som ved en revision eller review også overholde de etiske regler for

revisorer, herunder blandt andet faglige kompetencer og professionel adfærd med videre.

Det er dog ikke et krav om, at revisor skal være uafhængig ved assistance med

regnskabsopstilling, men hvis revisor ikke er uafhængig skal dette dog fremgå af erklæringen om

de faktiske resultater. (FSR, ISRS 4410 DK, 2012, s. 2)

2.7.3.2 Handlinger

Revisor har ved en assistance med regnskabsopstilling ikke pligt til at stille spørgsmål til kunden

om de forskellige poster eller vurdere de interne kontroller. Revisor skal blot vurdere om

regnskabet overordnet er korrekt, med hensyn til formalia, lovkrav og anvendt regnskabspraksis.

Dette er dog et fortolkningsspørgsmål, da revisor som nævnt ovenfor skal opnå en general viden

om virksomheden og dens aktiviteter. For at revisor skal kunne opstille et regnskab, skal der

derfor opnås en forståelse for indregningskriterierne i virksomheden og tages stilling til om der

forekommer en korrekt klassefisering. Revisor bliver derfor nød til overordnet at analysere på,

om der er sammenhæng mellem bogføring og regnskabet. Dette gøres ved at gennemgå

konteringen i bogføringen for at sikre at koblingen mellem bogføring og regnskabet er korrekt.

Revisor får normalt kendskab til disse forhold gennem sin erfaring med virksomheden og ved

forespørgsler til virksomhedens ledelse og ansatte. (FSR, ISRS 4410 DK, 2012, s. 3-4)

2.7.3.3 Afslutning

Revisor kan ved en assistance med regnskabsopstilling ikke afgive en konklusion, herunder er

det heller ikke muligt for revisor at lave modifikationer i erklæringen om supplerende oplysninger

og forbehold. Dette på grund af, at revisor ikke tager stilling til hvorvidt regnskabet giver et

retvisende billede af virksomhedens forhold og finansielle stilling. Såfremt revisor bliver klar over,

at regnskabsgrundlaget er forkert eller ufuldstændigt skal revisor, fortage forespørgsler hos

ledelsen for at vurdere troværdighed og fuldstændigheden af de afgivne oplysninger, vurdere de

interne kontroller, efterspørger forhold eller efterprøve forklaringer. Hvis ledelsen afviser at give

yderligere oplysninger eller modsætter sig nødvendige rettelser/tilføjelser, skal revisor trække sig

fra opgaven og melde dette til virksomheden med en begrundelse herfor (FSR, ISRS 4410 DK,

2012, s. 4).
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2.7.4 Sammenfatning

Revisor kan påtegne årsregnskaber for mindre virksomheder med fire forskellige

erklæringsformer. En revisionserklæring, er den erklæring med den højeste grad af sikkerhed,

men også den med de største krav til revisors arbejde og dermed også den mest

omkostningsfulde. Revisors arbejde i forbindelse med afgivelse af revisionserklæringen, udføres

på baggrund af de internationale revisionsstandarder, som er udarbejdet med henblik på revision

af store og komplekse virksomheder og vurderes derfor ikke særlig velegnede til revision af

mindre virksomheder. Derfor kan alle virksomheder i regnskabskasse B vælge erklæringsformen

udvidet gennemgang, hvor revisors arbejde er mindre omfattende og udføres på baggrund af

review handlinger samt fire ekstra tillægshandlinger.

Selskaber der opfylder kravene for fravalg af revision, har også mulighed for at vælge

erklæringsformerne review og assistance med regnskabsopstilling. Erklæringen vedrørende

assistance med regnskabsopstilling er uden sikkerhed og derfor også den mindst

omkostningsfuld. Revisor anvender sin regnskabsmæssige ekspertise og fornøden omhu til at

udarbejde årsregnskabet. Revisor udtrykker ikke nogen konklusion, men bliver revisor klar over

at regnskabsgrundlaget er forkert eller ufuldstændigt skal revisor, trække sig fra opgaven.
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Af tabel 4, ses en oversigt over de overordnede handlinger der er ved de erklæringstyper, som

er gennemgået ovenfor.

Tabel 4 - arbejdshandlinger ved erklæringsafgivelse

Revsion
Udvidet

gennemgang
Review

Assistance med

regnskabsopstil-

ling

ISA

ISRE 2400 + 4
handlinger ISRE 2400 ISRS 4410

Opgaveaccept og indledende overvejelser

- Krav om aftalebrev Ja Ja Ja Ja
- Krav om kvalitetsstyring Ja Ja Ja Nej

- Krav om overholdelse af etiske regler for
revisorer

Ja Ja Ja Ja

- Krav om uafhængighed Ja Ja Ja
Nej, dog

oplysning herom

Revisionsplanlægning

- Krav til forståelse af virksomhedens og dens
omgivelser

Ja Ja Ja Ja

- Vurdering af revisionsrisiko Ja Nej Nej Nej

- Defination af væsenlighedsniveau Ja Ja Ja Nej
- Fastlæggelse af strategi Ja Ja Ja Nej

Udførelsel

Hanlinger til opnåelse af tilstækkelig

overbevining:
- Inspektion Ja Nej Nej Nej
- Observation Ja Nej Nej Nej

- Eksterne bekræftelser Ja Ja, dog begrænset Nej Nej

- Efterregning Ja Nej Nej Nej
- Genudførsel Ja Nej Nej Nej
- Forespørgsel Ja Ja Ja Ja
- Analyse Ja Ja Ja Ja

Afslutning

- Konklusion på det udførte arbejde Ja Ja Ja Nej
For krav til modifiseret påtegning, se tabel 3

- Krav om rapportering til ledelsen Skriftlig Mundlig Mundlig Nej

- Rengskabserklæring fra ledelsen Ja Ja Ja Ja



51

3 Empiri

3.1 Indledning

I dette afsnit vil vi gennemgå den empiri, vi anvender i vores analyseafsnit og som skal hjælpe

med at besvare vores underspørgsmål fra problemformuleringen. Vi vil anvende både primær og

sekundær empiri. Den primære empiri vil være i form af spørgeskema, som vi selv har udarbejdet

og sendt til en række erhvervsrådgivere i pengeinstitutter fordelt i hele Danmark. Det er således

os selv der har indhentet data. Vores sekundære empiri vil være indsamlet og bearbejdet af

andre. Dette vil blandt andet være i form af artikler, bøger og undersøgelser. (Andersen, 2010,

s. 151)

3.2 Primære empiri

For at kunne besvare vores spørgsmål i problemformuleringen, har vi som ovenfor beskrevet,

valgt at udsende spørgeskemaer. Der er tale om en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Den

kvantitative metode benyttes til at frembringe talmateriale, som vi kan bearbejder og analysere

på. Vi har valgt at anvende et realistisk perspektiv på spørgeskemaet.

3.2.1 Udsendelse og resultat af spørgeskema

Spørgeskemaet udsendte vi i perioden 16 - 23 marts 2015 til 1.000 erhvervsrådgivere. Vi har

valgt ikke at udsende rykkere da vi ikke har mulighed for at se, hvilke personer som manglede at

svare på spørgeskemaet. Vi endte med 163 respondenter som har svaret på alle spørgsmål og

som er dem vi har valgt at arbejde videre med, da forholdet om at kunne udtale os om

populationen ved minimum 100 besvarelser er opnået.

Sammenholdt med afsnit 1.4.5 ”statistisk beregning for udvælgelse til spørgeskema” skulle vi

modtage svar fra 100 før vi kunne anvende populationen i vores afhandling. Den samlede

svarprocent er 16,3 % hvilket anses for at være tilfredsstillende.

Svarerne fra de 164 respondenter vil blive anvendt i kapital 6.

Besvarelserne for respondenterne fremgår af bilag 13.5.

3.2.2 Udvalg af respondenter

Vi har i forbindelse med udvælgelse af vores respondenter, søgt på de danske pengeinstitutters

hjemmesider. Dette er sket i perioden november og december 2014. Vi har været i personlig

kontakt med Nordea og Danske Bank og de har ikke ønsket at medvirke i vores spørgeskema.
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Vi har valgt at fremsende spørgeskemaet på e-mail, da det er nemmere for respondenterne at

svare elektronisk. Derudover er det vurderet, at vi opnår en højere svarprocent ved at sende dem

på mail med en personlig hilsen.

3.2.3 Gennemgang af spørgeskema

Vi valgt at anvende www.survey-xact.com, til udsendelse af vores spørgeskema. Survey-xact er

en del af Rambøll Management Consulting A/S, som vi har adgang til i forbindelse med vores

studie via CBS.

Vi har valgt, at respondenterne kun skal se et spørgsmål af gangen. Dette er gjort for at fremme

overskueligheden for respondenten og for at sikre at der bliver svaret på alle spørgsmål inden

spørgeskemaet afsluttes. Ved de spørgsmål, hvor det vurderes at være hensigtsmæssigt, er der

tilføjet en svarmulighed med ”ved ikke”. Dette er gjort for ikke at tvinge respondenterne til at

”gætte”, men svare ærligt, at de ikke kender svaret og på den måde forhåbentlig få en højere

svarprocent. Ulempen ved dette er, at respondenterne har mulighed for at svare, uden at give

sig tid til at tænke over spørgsmålet. Dette kan også give en del svar, som vi ikke kan bruge i

vores analyse.

I forbindelse med udsendelse af spørgeskemaet er der i mailen givet en kort introduktion til

grundlaget for spørgeskemaet, udkastet til mailen fremgår af bilag 13.3.

Formålet med spørgeskemaet er at få kendskab til erhvervsrådgivernes viden omkring revisors

forskellige påtegninger og det arbejde revisor skal udføre. Derudover ønskede vi at finde ud af,

om bankerne stiller skærpede krav til virksomheder, som har fravalgt revision og om

virksomhederne stadig har mulighed for at optage lån, hvis revision er fravalgt. Vi vil ligeledes

teste erhvervsrådgivernes viden omkring grænser for fravalg af revision og hvilken

erklæringstype der har den laveste sikkerked. Derudover har vi en formodning om, at

erhvervsrådgiverne ikke har kendskab til det arbejde der skal udføres ved en udvidet

gennemgang. Vi ønsker derfor at teste om respondenter kender til de 4 supplerende handlinger

som skal udføres. For en yderligere uddybning af baggrunden for de enkelte spørgsmål i vores

spørgeskema henvises til bilag 13.4

3.3 Sekundær empiri

Da afhandlingen behandler et omdiskuteret emne, vil en stor del af opgaven blive baseret på

sekundære data, som er kendetegnet ved allerede eksisterende data. Vi har i den forbindelse

benyttet os af bøger, artikler, offentlig tilgængelige rapporter og lovforslag. Internettet er ligeledes
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benyttet til informationssøgning. De indsamlede sekundære data består primært af kvalitative

data, men der er også indsamlet kvantitativ data i form af udarbejdede statistikker. Disse fremgår

alle af litteraturlisten.

Vi har bestræbet os på, at finde nyeste sekundærlitteratur, for at sikre at litteraturen er relevant,

ajour og væsentlig for afhandlingen.

Det bemærkes, at der er anvendt engelske analyser, hvilket kan medføre en risiko for

misforståelser ved oversættelse.

Da vi ikke selv har udarbejdet dette data skal vi forholde os kritisk til det og være opmærksom

på at der kan være tale om forfatternes holdning og fortolkning.

3.4 Kildekritik

Vi vurderer, at både lovgrundlag og revisionsstandarder er objektive og valide. De kilder, der

kunne anses som værende subjektive, har vi forholdt os kritisk over for, ved løbende at vurdere

deres objektivitet, og hvor det har været muligt, har vi forsøgt at understøtte dette via andre kilder.

I forbindelse med udsendelse af vores spørgeskema er vi opmærksomme på at de respondenter

som har svaret kan have begrænset erfaring og være udsat for mindre arbejdspres end dem som

ikke har svaret. Dette kan reflekterer sig i de afgivne svar, vi vil derfor have et fokus på dette i

forbindelse med analysen af besvarelserne.
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4 Analyse - Erhvervsstyrelsen - Evalueringer af lempet

revisionspligt

4.1 Indledning

I forbindelse med den første lempelse af revisionspligten i 2006 ved lov nr. 245 af 27/03/2006,

blev der ved vedtagelsen, samtidig indsat en bestemmelse i § 6 om at økonomi- og

erhvervsministeren tidligst i år 2009/10 kunne fremsætte et forslag om revurdering af

bestemmelsen i § 135 om frafald af revisionspligten. I den mellemliggende periode skulle lovens

bestemmelse om revisionspligten underkastes særlig overvågning, således at man kunne sikre,

at loven ikke havde utilsigtet effekter.

På bagrund af de indførte lempelser, har der derfor været fortaget en række evalueringer af

effekten af lempelserne. Dette har ført til i alt fem evalueringer indtil videre, udarbejdet af

Erhvervsstyrelsen. Følgende 10 punkter er blevet gennemgået i Erhvervsstyrelsens

evalueringer: (Erhvervsstyrelsen, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011)

 Opgørelse over antallet af virksomheder, der har fravalgt revision

 Virksomhedernes brug af revisorer til andre opgaver end revision

 Størrelsen af de faktiske besparelser ved lempelsen af revisionspligten

 Overholdelse af betingelserne for at undlade revision

 Risikoen for en forringet regnskabskvalitet

 Ulovlige aktionærlån

 Opgørelse af antallet af virksomheder, der pålægges revision

 Risikoen for tab af skatteprovenu ved en udvidelse af ordningen for revisionsfritagelse

 Ressourceforbruget til skattekontrollen

 Risikoen for øget økonomisk kriminalitet

4.2 Gennemgang af evalueringerne

Nedenfor vil der blive fortaget en sammenfatning af konklusionerne for de 5 evalueringer, som

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet, med udgangspunkt i de overstående punkter for at tegne et

billede af udviklingen. Afslutningsvis vil der blive kommenteret på værdien af evalueringerne som

grundlag for lovforslag om fremtidige lempelser.
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4.2.1 Opgørelse over antallet af virksomheder, der har fravalgt revision

Som nævnt tidligere er der ca. 230.000 anpart- og aktieselskaber i Danmark og her af skønnede

Erhvervsstyrelsen af ca. 80.000 havde mulighed for fravalg af revision i 2012. Erhvervsstyrelsen

har i deres evalueringer lavet en opgørelse over antallet af virksomheder, der har fravalgt

revision. Udtrækkene fra Erhvervsstyrelsen er på grundlag af indberettede selvangivelser og

efterfølgende data fra XBRL-indberetningerne efter indførelsen heraf. Det skal dog bemærkes,

at Erhvervsstyrelsen ikke oplyser om de faktiske tal for 2010 og 2011, og vi her ikke selv haft

mulighed for at fremskaffe data på dette. Antallet af dem der har mulighed for fravalg af revision

er baseret på skøn. Vi har på baggrund af oplysningerne i Erhvervsstyrelsens fem evalueringer

udarbejdet nedenstående oversigt over den procentvise andel af selskaberne der har fravalgt

revision, hvor der har været mulighed for fravalg.

Figur 8 - Procentvis andel af selskaber der har fravalgt revision, af populationen der har haft muligheden, egen
tilvirkning (Erhvervsstyrelsen, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011)

Oversigten viser at kun ca. 20 - 40% af selskaberne der har haft mulighed for fravalg af revision,

har benyttet sig af dette. Der er sket en stigning fra 2006 til 2009, hvilket vi antager er grundet at

lempelserne gradvis har fået en effekt. Der er dog ikke sket en ændring for 2009 – 2012, trods

det at grænserne for fravalg blev hævet i 2011, vi mener dette skudes at effekten endnu ikke har

reflekteret sig.
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4.2.2 Virksomhedernes brug af revisorer til andre opgaver end revision

Der er i evalueringerne også lavet en opgørelse over antallet af virksomheder, der har fravalgt

revision, men som har fået anden bistand fra revisor. Anden bistand fra revisor er brug af øvrige

erklæringsformer såsom review, assistance med regnskabsopstilling og indlevering af

regnskaber på revisors brevpapir. Nedenfor ses en oversigt over denne udvikling:

Figur 9 - Procentvis andel af anden bistand fra revisor ved fravalg af revision, egne tilvirkning (Erhvervsstyrelsen,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011)

Oversigten viser at der fra 2006-2009 var ca. 25 - 30%, som har modtaget anden bistand fra

revisor. Dette tal er steget i den efterfølgende periode da procentvise andel for 2010 og 2011

viser, at 41 - 48% af regnskaberne ved fravalg har været påtegnet med enten review eller

assistance med regnskabsopstilling fra revisor, hvilket er en stor stigning i forhold til de

foregående år. Vi vurderer at stigningen blandt andet skyldes effekten af finanskrisen, grundet at

vi formoder, at ressourcegiverne har haft et større ønske om kvalitetsstempling af regnskabet fra

revisors side.

Indlevering på revisors brevpapir er vi dog lidt uforstående over for, da det blandt andet ikke er i

overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen.
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4.2.3 Størrelsen af de faktiske besparelser ved lempelsen af

revisionspligten

Den faktiske besparelse måles fra Erhvervsstyrelsens side, ved at gange størrelsen af det

gennemsnitlige revisionshonorar for virksomhederne i forskellige omsætningsintervaller med

antallet af virksomheder, der benytter sig af muligheden for fravalg af revision.

Figur 10 - Samlet besparrelse ved de indførte lempelser, egen tilvirkning (Erhvervsstyrelsen, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 og 2011)

Ovenstående model viser den samlede besparelse i millioner for virksomhederne ved indførelse

af lempelserne. Der er ikke lavet et skøn for 2010, hvorfor denne er sat på samme niveau som

2011. I den første rapport fra Erhvervsstyrelsen fremgår det at skønnet for 2006, var på 20-25

mio. men da der kom en ny opgørelse for 2007, fremgik 2006-tallet til 120-125 mio. hvorfor dette

tal er benyttet. Det fremgår dog ikke af Erhvervsstyrelsens evalueringer, om dette tal er korrigeret

for omkostningen til anden bistand fra revisor når der er fravalgt revision, hvilket vi formoder det

ikke er. Vi mener således at besparelsen er væsentlig lavere end det Erhvervsstyrelsen angiver,

da ca. 50% af dem der har fravalgt revision, har modtaget anden bistand fra revisor i 2012 jf.

forgående afsnit.
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4.2.4 Overholdelse af betingelserne for at undlade revision

I rapporterne tegner sig den samme konklusion på, hvorvidt virksomhederne overholder krav ved

fravalg af revision. Det er hovedsageligt de formelle krav der svigter, herunder at fravalget er sket

på generalforsamlingen, manglede oplysninger om fravalg i årsrapporten samt afmeldelse af

revisor ved Erhvervsstyrelsen. Der har også været tilfælde, hvor holdingselskaber har fravalgt

uden at være berettiget til det, og der har også været tilfælde med manglende overholdelse af

beløbsgrænserne. (Erhvervsstyrelsen, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011)

4.2.5 Risikoen for en forringet regnskabskvalitet

Erhvervsstyrelsen har i deres evalueringer foretaget en analyse af, i hvilket omfang selskaberne

overholder reglerne i årsregnskabsloven ved stikprøvevis at udtage og undersøge modtagne

årsrapporter, for at konstatere åbenbare overtrædelser af årsregnskabsloven.

Resultatet af denne stikprøve viser, at fejlandelen i ikke-reviderede regnskaber er på niveau med

fejlandelen i de frivillige revideret årsrapporter. Dette er dog under forudsætningen af at der

korrigeres for de formelle fejl vedrørende oplysninger om fravalg for revision, i de ikke reviderede

årsrapporter.

Det fremgår af den seneste evaluering fra 2014, på baggrund af de indberettede årsrapporter for

2010 og 2011, at de oftest forekomne fejl fra de ikke-reviderede regnskaber er som følger:

- Der er i ledelsespåtegningen ikke erklæret, at betingelserne for fravalg af revision er

opfyldt eller revisor ikke er frameldt ved Erhvervsstyrelsen.

- Der er ikke foretaget afskrivninger af ejendomme, og/eller der er ikke foretaget

dagsværdiregulering. *

- Manglende opdeling af gælden i kort og langfristet.

- Hvorvidt der udøves betydelig indflydelse på andre virksomheder, som har fravalgt

revision.

- Mangelfuld regnskabspraksis. *

- Virksomheden har ydet har ydet lån til/sikkerhedsstillelser for selskabsdeltager eller

ledelse i selskabet. *

- Manglende sammenligningstal.

Punkterne markeret med * fremkommer ligeledes under konstaterede fejl på de frivilligt

reviderede årsrapporter.
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Erhvervsstyrelsen har i deres evalueringer, derfor kun taget højde for fejl som skyldes de formelle

formkrav og manglende opfyldelse af oplysningskrav, når de konkluderer på om der er større

eller mindre antal fejl mellem reviderede og ikke reviderede årsrapporter og ikke om tallene i

årsregnskaberne er korrekte. Det vil dermed sige, at der ikke fortages en substansrevision af

oplysningerne i regnskaberne, og at det kun er de fejl der kan konstateres, uden en yderligere

gennemgang af det underliggende materiale.

Det kan diskuteres, om hovedparten af ovenstående fejl er afgørende for, hvorvidt årsrapporten

giver et retvisende billede eller ej. For at undersøgelserne kan tillægges værdi i forhold til

fejlprocenterne, må man derfor vurdere, at revisors arbejde udelukkende består af, at sørge for

en korrekt opstilling af årsrapporten.

Den egentlige værdi af revisors arbejde, som hovedsageligt ligger i at sikre at den

bagvedliggende dokumentation er i orden, er der således ikke en gennemgang af.

Det altafgørende er, at der ud fra Erhvervsstyrelsens undersøgelse ikke kan konkluderes, om

der ville være større fejl, hvis det underliggende materiale gennemgås, ved at fortage en egentlig

revision af de udvalgte regnskaber. Der kan derfor ligeledes heller ikke konkluderes om der ville

være flere fejl i de ikke-reviderede regnskaber, hvis der fortages en ordentlig gennemgang heraf.

Fejlene som Erhvervsstyrelsen konkluderer på, vil fremadrette blive minimeret ved krav om digital

indberetning af årsrapporten, da der er indsat et kontrol filter, som imødegår flere af ovenstående

fejl kriterier.

4.2.6 Ulovlige aktionærlån

Erhvervsstyrelsen har i deres evalueringer, lavet en analyse af hvor mange af virksomhederne

der har ulovligt aktionærlån. I figur 11 ses en oversigt over den procentvise andel af

Erhvervsstyrelsens stikprøve der havde ulovlig aktionær lån. Vi har dog kun valg at tage andelen

af dem der har haft mulighed for fravalg med.
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Figur 11 - %-andel af virksomheder med ulovlige aktionærlån, egen tilvirkning (Erhvervsstyrelsen, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 og 2011)

Det fremgår af figur 11 at der hyppigere konstateret ulovlige aktionærlån i reviderede selskaber.

Men Erhvervsstyrelsen kommenterer dog ikke på om det kan været grundet revision, at dette

bliver korrekt vist i årsrapporten. Vi mener at dette er effekten af manglende forståelse af

lovgivningen, og at klassificeringen sker mere korrekt ved revisors involvering.

4.2.7 Opgørelse af antallet af virksomheder, der pålægges revision

Erhvervsstyrelsen kan pålægge revision af en ellers ikke-revideret årsrapport jf. afsnit 2.4.3, hvis

styrelsen ved gennemgang af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til

selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen.

Det er dog kun et mindre antal selskaber der er blevet pålagt revision for 2010 og 2011, og der

her ikke været påkrævet revision for tidligere regnskabsår. Erhvervsstyrelsen oplyser dog ikke,

hvor mange et mindre antal dækker over, da der ikke fremkommer faktiske antal i deres

evaluering. (Erhvervsstyrelsen, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011)

Vi mener, at Erhvervsstyrelsen skal være bedre til at pålægge selskaber revision. Dette kan for

eksempelvis være, hvis der er tale om ulovligt aktionær lån, at selskabet bliver pålagt revision i

de kommende år for at sikre, at dette ikke er et gentagende problem.
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4.2.8 Risikoen for tab af skatteprovenu ved en udvidelse af ordningen for

revisionsfritagelse samt ressourceforbruget til skattekontrollen

Det er SKATs opfattelse at langt de fleste selskaber som udgangspunkt, ønsker at efterleve

reglerne, og at en betydelig del af de der rent faktisk overtræder reglerne ikke gør det af ond vilje,

men på grund af manglende kenskab til reglerne.

SKAT har i forbindelse med den seneste evaluering udarbejdet en compliance undersøgelse og

konkluderer på baggrund af denne at undersøgelserne ikke indikerer en større andel af

fejlbehæftede selvangivelser, når revision af årsrapporten er fravalgt.

Det skal dog nævnes, at det er en meget lille andel af SKAT’s stikprøve, som har fravalgt revision

og den kan derfor være en usikkerhed forbundet hermed. Den viser også, at der er væsentlig

større indkomstreguleringer til selskaber, hvor revisionen er fravalgt og det fremgår også, at der

er relativt flere selskaber, der ikke ønsker at følge skatte- og afgiftsreglerne i de tilfælde, hvor

årsrapporten ikke er revideret. (Erhvervsstyrelsen, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011) Vi

mener derfor ikke der er overensstemmelse mellem den konkluderende opfattelse og resultatet

af compliance undersøgelsen.

4.2.9 Risikoen for øget økonomisk kriminalitet

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), har gennemgået

behandlede straffesager samt underretninger medtaget af Hvidvasksekretariatet, med fokus på

revisors underretningspligt.

Det er på bagrund heraf SØIK’s opfattelse, at den lempede revisionspligt ikke har medført et

forøget omfang af økonomisk kriminalitet. (Erhvervsstyrelsen, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og

2011)

4.3 Delkonklusion

Erhvervsstyrelsen vurderede at ca. 80.000 skønnes at have mulighed for fravalg af revision i

2012, heraf har op til ca. 37% valgt at fravælge revision. Halvdelen af disse har dog valgt at

modtage anden bistand fra revisor, da ca. 50% heraf, har modtaget bistand af revisor i form af

review, assistance med regnskabsopstilling eller udarbejdelse på revisors brevpapir.

Besparelsen af lempelserne forventes at ligge på omkring 300 mio. Dette er dog et skøn fra

Erhvervsstyrelsen, som er baseret på en beregning på bagrund af størrelsen af det
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gennemsnitlige revisionshonorar for virksomhederne i forskellige omsætningsintervaller

sammenholdt med antallet af virksomheder, der benytter sig af muligheden for fravalg af revision.

Erhvervsstyrelsen tager dog ikke højde for i deres beregning at ca. 50% heraf, modtager anden

bistand fra revisor, hvorfor vi forventer at beløbet er væsentlig lavere.

Regnskabskvaliteten af indberettede årsrapporter konkluderer Erhvervsstyrelsen, at der ikke er

forskel på, hvorvidt regnskabet er revideret eller ej. Hvilket udelukkende er baseret på, hvad der

konstateres ved en umiddelbar gennemgang af overholdelse af formelle oplysningskrav til

årsrapporten. For at undersøgelserne heraf kan tillægges værdi, må man derfor vurdere, at

revisors arbejde udelukkende består af, at sørge for en korrekt opstilling af årsrapporten. Vi

mener derfor, at Erhvervsstyrelsens konklusion heraf er utrolig misvisende, da værdien af en

revision hovedsagligt ligger i at sikre at den bagvedliggende dokumentation er i orden og der

med også at årsrapporten giver et retvisende billede.

Konstateringen af ulovlige aktionærlån er hyppigere ved reviderede regnskaber end ved ikke

reviderede regnskabet jf. figur 11. Vi mener, at dette er effekten af manglende forståelse af

lovgivningen, og at klassificeringen sker mere korrekt ved revisors involvering. Hvilket er med til

at understrege betydningen af revisors arbejde.

Erhvervsstyrelsen kan pålægge revision, hvis de ved deres gennemgang af ikke-reviderede

regnskaber konstaterer manglende overholdelse af væsentlige fejl eller mangler i forhold til

selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen. Erhvervsstyrelsen har dog kun efter

bestemmelsens indførelse pålagt dette for et mindre antal selskaber. Vi mener, at

Erhvervsstyrelsen skal være bedre til at pålægge selskaber revision. Dette kan for eksempelvis

være, hvis der er tale om ulovligt aktionær lån, at selskabet bliver pålagt revision i de kommende

år for at sikre, at dette ikke er et gentagende problem.

Det er SKATs opfattelse, at langt de fleste selskaber som udgangspunkt ønsker at efterleve

reglerne, og at en betydelig del af de der rent faktisk overtræder reglerne ikke gør det af ond vilje,

men på grund af manglende kenskab til reglerne. Denne vurdering er vi helt enig i, men vi mener,

at manglende kendskab til reglerne, er et lagt større problem, end det SKAT umiddelbart ligger

op til. Vores erfaring inden for revisionsbranchen viser, at det er langt de færreste

virksomhedsejere i de mindre selskaber, der har et dybdegående kendskab til de danske

skatteregler. Vi mener derfor at manglende kenskab til reglerne er et væsentlig større problem

end hvad SKAT oplyser, hvilket også underbygges af deres egen compliance undersøgelse, som

viser at der er større indkomst reguleringen i selskaber, hvor revisionen er fravalgt.
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Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har med fokus på revisors

underretningspligt gennemgået behandlede straffesager samt underretninger modtaget af

Hvidvasksekretariatet, og det er på bagrund heraf ikke deres opfattelse, at den lempede

revisionspligt har medført et forøget omfang af økonomisk kriminalitet.

Det er på baggrund af ovenstående vores vurdering, at Erhvervsstyrelsens evalueringer

overordnet er forbundet med en række usikkerheder og bias og ikke bør stå alene ved vurdering

af en eventuel yderligere lempelse. Dermed ikke sagt at en yderligere lempelse ikke kunne være

en fordel.

Afsnittet skulle være med til at besvare et af afhandlingens underspørgsmål. ”Hvilke

konsekvenser har der været i forbindelse med tidligere lempelser foretaget i 2006, 2010 og

2012?”. Da vi mener, at en del af materialet i evalueringerne er mangelfulde, mener vi ikke at

kunne ligge evalueringerne overordnet til grund til besvarelsen heraf. Vi vil derfor se på

konsekvenserne i forbindelse, med vores afsnit vedrørende spørgeskema undersøgelse og

revisionsbranchens holdning,
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5 Analyse - Spørgeskema undersøgelse – Danske

erhvervsrådgivere

5.1 Indledning

Vi vil i dette afsnit analysere de svar vi har modtaget i forbindelse med udsendelse af vores

spørgeskema til erhvervsrådgiverne. Vi ønskede i forbindelse med spørgeskemaet at finde ud

af, om de danske erhvervsrådgivere har kendskab til de forskellige erklæringstyper, revisor kan

påtegne et regnskab med.

Vi ønskede yderligere at undersøge om pengeinstitutterne stadig vil udlåne penge til selskaber,

hvis revisionen fravælges, og om der samtidig er skærpede krav til selskaber der har fravalgt

revision.

Afslutningsvis ønskede vi at undersøge, om det har betydning for pengeinstitutterne, hvilket

revisionsfirma der påtegner selskabernes regnskaber, hvis revision fravælges.

Vi har i alt udsendt vores spørgeskema til 1.000 erhvervsrådgivere i de danske pengeinstitutter.

Der er ikke udsendt til Nordea og Danske Bank, da de har frabedt sig dette. Der er i alt 164 der

har svaret på alle spørgsmål og vi har valgt kun at medtage disse.

Af undersøgelsen fremkommer det, at 94% af respondenterne har mere end 3 års erfaring som

erhvervsrådgiver2. Vi mener derfor godt, at vi kan stole på deres svar, da hovedparten må

forventes at have fornuftig kendskab til reglerne og pengeinstitutternes retningslinjer.

Svarene er fordelt på hele Danmark, med den største svarprocent for Region Midtjylland og

Region Hovedstaden3. Der vil altid være en usikkerhed i forbindelse med svarene, men vi har

forsøgt at minimere dette, ved at sende mailen personligt til de udvalgte erhvervsrådgivere.

2 Bilag 13.5
3 Bilag 13.5
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5.2 Kendskab til krav fra fravalg

Ifølge vores undersøgelse har 91% af respondenterne jf. figur 12 kunder som har fravalgt

revision.

Har De kunder som har fravalgt revision?

Figur 12 – Svar på undersøgelse spørgsmål – Har De kunder der har fravalgt revision?

Dette giver en indikation af, at respondenterne bør have kendskab til reglerne for fravalg af

revision. Men da vi efterfølgende spurgte til om de havde kendskab til grænserne for fravalg var

der dog en hvis usikkerhed, da kun 61% mente at kende til reglerne herfor;

Har De kendskab til grænserne for fravalg af revision?

Figur 13 – Svar på undersøgelse spørgsmål – Har De kendskab til grænserne for fravalg af revision?

Vi bad efterfølgende respondenterne om at angive grænserne for fravalg, og det viste at omkring

20 - 40% ikke kendte til de forskellige grænser. Det er balancesummen og dernæst omsætningen

der er mest usikkerhed omkring, da 87% svarer korrekt omkring antal heltidsbeskæftigede, mod

72% rigtig på omsætningen og 62% rigtige på balancesum, jf. figur 14.
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Figur 14 - Svar på undersøgelse spørgsmål – Angivelse af grænserne for fravalg af revision.

5.3 Kendskab til revisors arbejde

Tidligere blev det angivet af 91% af respondenterne havde kunder som har fravalgt revision. Vi

vil derfor gerne vide om de generelt har kendskab til revisors arbejde, da vi alt andet lige har en

formodning herom. Dette kan også ses af figur 15, hvor 93% mener, at de kender forskellen på

de forskellige erklæringstyper, som revisor kan påtegne et regnskab med.

Kender De forskellen på de erklæringstyper revisor kan påtegne et regnskab med?

Figur 15 - Svar på undersøgelse spørgsmål – Kender De forskellen på de erklæringstyper revisor kan påtegne et
regnskab med?

Vi valgte dog at teste erhvervsrådgiverne for at se, hvor mange af respondenterne der reelt

kendte til de erklæringstyper, som revisorer kan anvende i forbindelse med aflæggelse af

årsregnskabet. Vi spurgte derfor om, hvilken erklæringstyper der har den laveste grad af

sikkerhed, her mente 84% af respondenterne, at review erklæringen har den laveste grad af

sikkerhed, når man ikke medtager assistance.
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Hvilken af følgende erklæringstyper har den laveste grad af sikkerhed?

Figur 16 - Svar på undersøgelse spørgsmål – Hvilken af følgende erklæringstyper har den laveste grad af sikkerhed?

Der er dog alligevel 14%, som mener at udvidet gennemgang har den laveste sikkerhed og 2%

som mener det er revision. Dette mener vi kunne antyde manglende information og uddannelse

af erhvervsrådgiverne.

Assistance med regnskabsopstilling

Den laveste grad af sikkerhed findes dog, i forbindelse med assistance opgaver, hvor revisor på

baggrund af selskabernes bogføring opstiller årsregnskabet. Vi spurgte derfor respondenterne

om, hvorvidt revisor udtrykker en konklusion i forbindelse med en assistance opgave.

Udtrykker revisor en konklusion ved afgivelse af en assistance erklæring på opstilling af årsregnskabet?

Figur 17 - Svar på undersøgelse spørgsmål – Udtrykker revisor en konklusion ved afgivelse af en assistance erklæring
på opstilling af årsregnskabet?

Figur 17 viser at de fleste af respondenterne kender til dette, men der er dog 18% som mener at

vi som revisorer udtrykker en konklusion på erklæringen for assistance med regnskabsopstilling,

hvilket ikke er korrekt.

Udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang er en forholdsvis ny erklæringstype, som trådte i kraft den 1. januar 2013.

Der er tale om et review med fire supplerende handlinger, som altid skal foretages.

Igen ville vi teste respondenternes viden omkring revisors arbejde og i den forbindelse, synes vi,

det var interessant at finde ud af respondenternes kendskab til udvidet gennemgang, da det er
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vores erfaring af erhvervsrådgiverne ikke altid har indblik i det arbejde revisor skal foretage i

forbindelse hermed. Erklæringen er aktuel, da alle selskaber i regnskabsklasse B, har mulighed

for at vælge denne erklæring frem for revision.

Vi bad derfor respondenterne angive, hvilke fire supplerende handlinger der er krav om, at revisor

skal udføre i forbindelse med deres afgivelse at denne erklæring. Vi valgte i den forbindelse, at

opliste nogle forskellige muligheder.

Ved afgivelse af erklæring om udvidet gennemgang er der 4 supplerende handlinger revisor skal udføre, ud

over generelle review handlinger, hvilke af nedenstående handlinger er dette?

Figur 18 - Svar på undersøgelse spørgsmål – Ved afgivelse af erklæring om udvidet gennemgang er der 4 supplerende
handlinger revisor skal udføre, ud over generelle review handlinger, hvilke af nedenstående handlinger er dette?

Størstedelen svarer at der skal indhentes engagementsforespørgsel fra pengeinstitut. Svaret var

forventeligt, da respondenterne arbejder i pengeinstitutter. Mere interessant er det at se på de

andre svar. 35 personer har svaret at vi skal deltage i lageroptællinger. Dette er ikke et krav i

forbindelse med udvidet gennemgang. At revisor ofte deltager i lageroptællingen, skyldes at

regnskabsposten sammen med ”tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser” oftest er de største

poster under selskabernes aktiver. Mange revisorer vil derfor, selvom det er tale om en udvidet

gennemgang, være med til at tælle varelageret op, for at sikre sig at selskabets regnskab er

retvisende. 83 rådgivere svarer at de mener revisorerne skal sikre at selskabets

lønindberetninger er foretaget korrekt til SKAT. Svaret er ikke decideret forkert, da revisor ved

en udvidet gennemgang skal teste at selskabet A-skat med videre, er indberette korrekt. Hvorfor

svarmuligheden kan være misvisende.
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Der er også mange som mener, at revisorer skal indhente saldobekræftelse fra selskabets

debitorer og påse at selskabet aktiver er tilstede på selskabets adresse. Handlingerne skal som

udgangspunkt kun udføres i forbindelse med en revision, medmindre at regnskabsposten er så

væsentlig, at en fejl vil ville kunne påvirke, at regnskabet ikke længere er retvisende.

Ovenstående viser igen at respondenterne ikke har helt indblik i, hvornår revisor skal foretage

de forskellige handlinger, samt hvilke handlinger erklæringen om udvidet gennemgang omfatter.

Vi spurgte også respondenterne om, hvilken konklusion der knyttede sig til erklæringen for

udvidet gennemgang;

Hvilken af følgende konklusioner knytter sig til erklæringen for udvidet gennemgang?

Figur 19 - Svar på undersøgelse spørgsmål – Hvilken af følgende konklusioner knytter sig til erklæringen for udvidet
gennemgang?

Dette viste med tydlighed at være svært for respondenterne at svare på, da kun er 42%, der giver

det rigtige svar som er mulighed nummer to, jf. tidligere afsnit om erklæringstyper. Konklusion for

revision og udvidet gennemgang minder utroligt meget om hinanden og skiller sig blot ud på den

indledende sætning. Men der hvor respondenterne udviste størst usikkerhed er mellem

konklusionen på udvidet gennemgang og review, hvor der ellers er stor forskel på ordlyden i

konklusionerne og cirka lige så mange mener, at det er konklusionen ved et review der er den

rigtige. Dette kunne give en indikation af, at respondenterne ikke forstår selve erklæring og den

konklusion der knytter sig til det udførte arbejde. Modsætningsvis kan det også være at

pengeinstituttet ikke tillægger det nogen værdi, hvilken erklæring der er på regnskabet, så længe

revisor har afgivet en blank påtegning.
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5.4 Kendskab til reglerne omkring revision og fravalg

Vores undersøgelse viste, at 93 % af respondenterne har kunder der har fravalgt revisionen, men

samtidig har 50 % af respondenterne kunder, som ifølge lovgivningen har kunne fravælge

revision, men hvor pengeinstituttet har sagt at selskabets årsregnskab skal revideres.

Har De kunder, som har haft mulighed for at fravælge revision ifølge lovgivningen, men hvor De/I har gjort

krav på at selskabet skulle revideres?

Figur 20 - Svar på undersøgelse spørgsmål – Har De kunder, som har haft mulighed for at fravælge revision ifølge
lovgivningen, men hvor De/I har gjort krav på at selskabet skulle revideres?

Respondenterne har haft mulighed for at kommentere på, hvilke grunde der har været til, at de

har pålagt selvskabet at blive revideret. Det har vist at der er flere grunde til at pengeinstitutterne

har pålagt selskaberne revision, men flere at dem nævner nedenstående grunde:

 Virksomhedspant

 Varelager og debitorer er væsentligt for balancesummen

 Kreditsvage kunder

 Kunder med udlån

 Igangværende arbejder

 Svag indtjening

Virksomhedspant

Når et pengeinstitut har virksomhedspant, i selskabets aktiver vil det være normal procedure, at

pengeinstituttet forlanger, at selskabets årsregnskab skal revideres, for at pengeinstituttet kan få

sikkerhed om, at de værdier, som de har sikkerhed i, er opgjort korrekt. Oftest vil

virksomhedspanten være taget i selskabets varelager og debitorer.
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Varelager og debitorer

Oftest vil et selskabs største regnskabsposter være varelager og/eller debitorer, hvis

virksomheden har sådanne. Det er derfor vigtigt for pengeinstituttet at få vished om, at værdierne

er korrekt for netop disse to regnskabsposter.

Kreditsvage kunder/svag indtjening

Hvis en kunde er vurderet som kreditsvag, og dermed også oftest har en dårlig indtjening, vil de

ofte blive pålagt revision. Dette vil ofte være for, at revisor skal undersøge om regnskabsposterne

i årsregnskabet er korrekt opgjort, og om der eventuelt er risiko for going concern.

Kunder med udlån

Pengeinstitutterne er selvfølgelig ekstra opmærksom, når de låner penge ud til virksomhederne,

men vi mener, at punktet knytter sig til de øvrige punkter, da pengeinstituttet vil have sikkerhed

når der udlånes penge. Det kan derfor være en ekstra tryghed for pengeinstituttet at der

forekommer en revisionspåtegning på regnskabet.

Igangværende arbejder

Det er de færreste virksomheder der har igangværende arbejder, men dem der har, vil blive

pålagt revision. Igangværende arbejder anses oftest for at være en regnskabspost med store

regnskabsmæssige skøn. Det er den post i regnskabet, hvor ledelsen nemmest kan regulere

værdien som har afledt effekt for resultatopgørelsen.

5.5 Har revisionsvirksomheden betydning for valg af påtegning

Vi havde forud for undersøgelsen en antagelse om, at danske pengeinstitutter stoler mere på

regnskaber, der er påtegnet fra et af de større selskaber end en lokal revisor.

Har det betydning, hvilket revisionsfirma, der påtegner regnskabet, når selskabet har fravalgt revision?

Herunder om der stoles mere de større revisionshuse som fx PwC, frem for et mindre lokalt revisionsfirma

Figur 21 - Svar på undersøgelse spørgsmål – Har det betydning, hvilket revisionsfirma, der påtegner regnskabet, når
selskabet har fravalgt revision?
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Vores antagelse bakkes også op af respondenternes svar, hvor fordelingen af ja er lidt større

end nej, men det er dog værd at bemærke, at i enkelte tilfælde betyder det noget for

pengeinstitutterne hvem der har påtegnet regnskabet.

Dette giver derfor en indikation af, at virksomhederne der ønsker at fravælge revision, kunne

have fordel af at vælge et af de større revisionshuse til at varetage assistance med

regnskabsopstilling eller review af virksomhedens årsregnskab.

5.6 Konsekvenser ved fravalg af revision

Vi har spurgt respondenterne, om der er yderligere tiltag eller restriktioner som kunder, der har

fravalgt revision er underlagt. Ved en gennemgang af svarende tegn der sig et klart billede af, at

det kommer helt an på, hvilket engagement virksomhederne har i pengeinstitutt4.

Pengeinstituttet vil således altid kigge individuelt på de enkelte engagementer, før der træffes

beslutning om pengeinstituttet overhovedet kan acceptere, at revision fravælges. Der kigges på

virksomhedernes værdi, herunder soliditeten, historiske driftsresultatet, budgetter og i sidste

ende tilliden til den ultimative ejer. Pengeinstitutterne kigger yderligere på virksomhedens

kompleksitet og hvilket marked der opereres på5.

De forhold, som kende tegner de virksomheder, hvor det accepteres at revision fravælges er;

 God indtjeningsevne

 Høj soliditet

 God bonitet

 Liberalt erhverv (typisk kendetegnet ved ubetydelige debitorer og varelager)

Hvor der er fravalg revision er nogle af de tiltag og restriktioner som respondenterne nævnt er

blandt andet følgende;

 Øgede sikkerheder, eksempelvis privat sikkerhed

 Pengeinstituttet bede revisor udfører specifikke revisionshandlinger, som supplement til

udvidet gennemgang, review og assistance med regnskabsopstilling, herunder blandt

andet lageroptællinger, debitorgennemgang og erklæringer af delelementer.

4 Bilag 13.6
5 Bilag 13.5
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 Skærpet opmærksomhed ved igangværende arbejder, og dokumentation herfor.

 Skærpet overvågning og opfølgning.

 Skærpet opmærksomhed ved årlig regnskabsgennemgang og kundemøder.

 Øget opmærksomhed på, hvilken aktivmasse kreditvurderingen baseres på.

 Øget forsigtighed ved udlåning.

 Indhentelse af supplerende materiale til bekræftelse af formue og indtægter.

 Kvartalsopfølgninger

I tilfælde hvor der forekommer restriktioner, er der forskellige restriktioner alt afhængig af

pengeinstituttet. Generelt ønsker pengeinstitutterne ikke at have en større risiko på

engagementer som ikke revideres, og som en direkte konsekvens af fravalget, vil der være større

krav til virksomhederne.

Som tidligere skrevet vil de fleste pengeinstitutter i de tilfælde, hvor der er virksomhedspant

kræve, at der foretages revision, for at sikre at de af selskabets værdier som der er pant i

værdiansættes korrekt, og at panten stadig har værdi.

Enkelte respondenter har den holdning, at revisorpåtegning ikke tillægges særskilt betydning,

medmindre der er tale om, en erklæring med forbehold eller supplerende oplysninger. Da dette

ikke er den generelle holdning blandt respondenterne, har vi ikke tillagt denne udtalelse særlig

betydning, da alle andre kommentarer tyder på det modsatte.

Generelt indikerer svarene, at for gode og stærke kunder vil det være nemmere for

pengeinstituttet at slække på revisionskravene, mens der for dårlige kunder med bankgæld, vil

være et større kontrolelement. Dette kan være at selskabet bliver pålagt revision, eller skal afgive

flere og løbende oplysninger til pengeinstituttet om, hvordan det går økonomisk for selskabet.

Nogle af respondenterne tilføjer også, at virksomhederne oftest fravælger revision for at spare

penge, men at det ud fra pengeinstitutternes synspunkt hurtigt kan blive dyrere at fravælge

revision på grund af, at pengeinstitutternes rating tager højde for dette ved fastlæggelse af pris

og vilkår for kunden og det resultere oftest i en dårligere kreditvurdering og dermed højere

finansieringsomkostninger.

Nogle svarer, at der ikke er yderligere restriktioner, hvilket vi kan konkludere, at der er forskellige

holdninger til. Man kunne stille sig selv det spørgsmål, om der overhovedet ville være behov for

revision af mindre selskaber, hvis pengeinstituttet alligevel ikke tillægger revisorens påtegning
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værdi. Vi har dog forståelse for at der i nogle tilfælde kan være færre restriktioner. Eksempelvis

i de tilfælde, hvor der ikke er nogen bankgæld, og hvor virksomheden generer overskud og har

en solid egenkapital.

Vi har dog spurgt, om det det stadig var muligt at optage lån i pengeinstituttet, ved fravalg af

revision.

Er det muligt for kunder der har fravalgt revision at optage lån i banken?

Figur 22 - Svar på undersøgelse spørgsmål – Er det muligt for kunder der har fravalgt revision at optage lån i banken?

Ifølge figur 22, er det stadig muligt for selskaber, der har fravalgt revision at optage lån i

pengeinstituttet. 20% svarer, at det kun kan lade sig gøre, hvis der er sikkerhed i personlig

formue. Vi mener at dette ofte vil være, hvis der kun er 1 - 2 ejere. Hvis en virksomhed, der har

fravalgt revision, ønsker at låne penge af pengeinstituttet, er det generelle billede, at

pengeinstituttet er mere forsigtig og foretager ekstra sikring før et lån godkendes. Derudover kan

konkurrence element mellem pengeinstitutterne også spille en vis rolle i forhold til, hvilke krav

pengeinstitutterne kræver til påtegning af et regnskab.

Pengeinstitutterne ønsker generelt ikke større risici, og øget sikkerhed i privat formue, er derfor

et af de tiltag som pengeinstitutterne bruger for at få afdækket deres risici.
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5.7 Delkonklusion

Undersøgelsen har vist, at hovedparten af vores respondenter har kunder, som har fravalgt

revision. Det er dog ikke alle respondenter, som mener, at kende til reglerne for fravalg af

revision, hvilket i et hvis omfang undre os.

Respondenterne mener dog at have kendskab til erklæringstyperne, som revisor kan påtegne et

regnskab med. Hovedparten mente også, at det var review erklæringen, der har den laveste grad

af sikkerhed. Der for dog stadig en femtedel der mente at det var udvidet gennemgang og nogle

enkelte der mente revision. Det er derfor vores vurdering at respondenterne ikke har det fornødne

kendskab til revisors erklæringer.

Respondenternes svar til vores testspørgsmål indikerede også en vis form for usikkerhed. Hvor

knap en tredje del mente at revisor afgav en konklusion i forbindelse med en assistance

erklæring.

Respondenterne udviste også usikkerhed omkring, hvilke fire supplerende handlinger der er

pålagt revisor at foretage i forbindelse med udvidet gennemgang. Her anførte de handlinger, der

som udgangspunkt kun er krav om ved en revision.

Respondenterne har heller ikke styr på ordlyden af konklusionerne, afgivet af revisor i forbindelse

med udvidet gennemgang. Der er ligeså mange der valgte ordlyden der knytter sig til review,

som til det korrekte svar. Dette giver os en indikation af, at respondenterne ikke forstår selve

erklæring, og den konklusion der knytter sig til det udførte arbejde.

Vi mener derfor, at vi kan konkludere at der fortsat er usikkerhed i forbindelse med udvidet

gennemgang, og at rådgiverne ikke er godt nok oplyste. Deres manglede oplysning, kan få

direkte konsekvenser for virksomhederne, der vælger en anden erklæringsformen end revision.

Erklæringen for udvidet gennemgang var tiltænkt at være en erstatning for revision, for at lempe

byrden for virksomhederne. Spørgsmålet er, hvilken værdi erklæringen har, hvis markedet ikke

forstår den.

Vi mener at ovenstående indikerer, at der mangler viden om revisors arbejde og hvilket arbejde

der knytter sig til de forskellige erklæringer. Det er især vigtig, at der bliver informeret om udvidet

gennemgang for at erklæringen skal have den effekt, som var tiltænkt ved dens indførelse.
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Vi ville i forbindelse med vores analyse have en indikation af, om pengeinstitutterne har

indvirkning på om virksomhederne fravælger revision eller ej, hvilket vi kan konkludere er

tilfældet.

Generelt er det vores opfattelse, på baggrund af vores spørgeskema og de svar vi har modtaget,

at der er skærpet opmærksomhed på de virksomheder, hvor revision er fravalgt og at

pengeinstitutterne kun accepterer, et fravalg for veldrevne virksomheder med en god indtjening

og høj soliditet.

Virksomheder der fravælger revision, fordi har de mulighed for det ifølge lovgivningen, kan ende

med ikke at spare penge, som må formodes at være tiltænkt ved fravalget. Dette skydels at

pengeinstitutternes rating falder, når et regnskab ikke revideres, hvilket med fører øgede

finansieringsomkostninger.
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6 Analyse - Revisionsbranchens holdning

6.1 Indledning

Revisorerne må antages at have en stor betydning for selskabets valg af erklæringstype, da det

er revisorerne der i det daglige har kontakten med virksomhederne og mange virksomheder

bruger deres revisor som deres professionelle rådgiver. Det er derfor oplagt at se på, hvad

revisionernes holdning til revisionspligten er, da det kan have konsekvens for, hvad de enkelte

virksomheder vælger.

Der har de senere år været et øget fokus på revisors arbejde herunder indførelsen af

revisortilsynet, og det indførte krav om, at revisionsvirksomheder skal have et kvalitetsstyrings-

system, samt kunne dokumentere brugen heraf.

I nedenstående afsnit vil vi gennemgå, hvad revisorernes og FSR’s holdning er til den øgede

kontrol og de indførte lempelser, samt eventuelle fremtidige lempelser af revisionspligten.

I dette afsnit vil vi inddrage resultaterne fra en analyse udarbejdet af CBS i samarbejde med FSR

(Johansen & Keirtzner, 2014). I analysen har revisorerne haft mulighed for, at kommentere på

udviklingen i forbindelse med analysen og her fremhæves blandt andet revisorernes holdning til

revisionspligten i Danmark. Det er derfor nærliggende at se på, hvilke holdninger der kommer til

udtryk.

6.2 Værdiskabelsen i revision

I rapporten fra CBS og FSR (Johansen & Keirtzner, 2014) fremhæver respondenterne blandt

andet, den værdiskabelse der ligger i revisors arbejde, herunder de fejl der rettes af revisor inden

det færdige produkt bliver indsendt til Erhvervsstyrelsen og offentliggjort. Nogle af de holdninger

som rapporten fremhæver er blandt andet;

”Fra politisk side er vores arbejde dybt undervurderet. I forbindelse med afgivelse af erklæringer

på årsregnskaber finder vi en del fejl, som vi hjælper virksomhederne med at få på plads. Det

sidste eklatante eksempel er den gode Margrethe Vestagers udtalelse om, at en sparet ”revisor

kr.” ryger direkte på bundlinjen. Min første tanke var, ja den første time jeg sparer væk for kunden,

det er den, hvor jeg skulle hjælpe med at lave en efterangivelse af en momsfejl med for lidt

afregnet moms på kr. 50.000”. (Johansen & Keirtzner, 2014, s. 9)
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Respondenten henviser blandt andet til tidligere økonomiminister Margrethe Vestager

kommentar om, at en del af væksten skulle komme fra at spare på omkostningen til revision og i

stedet investere pengene. Respondenten henviser til at den første time respondenten vil spare

væk, er den time hvor der hjælpes med at korrigere en momsfejl. Vi mener udtalelsen er usaglig,

da man ved en revision kun vil korrigerer for fejlen, hvis den er over opnoteringsniveauet og har

væsentlig betydning for regnskabet. Revisor vil i stedet blot gøre opmærksom herpå og anbefale

at dette korrigeres. Udtalelsen bærer præg af at revisoren er fornærmet over det politiske indgreb,

fremfor at holde sig objektivt til udtalesen.

”I debatten om revisors berettigelse mangler at blive fremhævet, at vi i 95% af alle regnskaber

retter fejl i kundens bogføring, vi opdrager kunderne til at opføre sig ordenligt i relation til

skattemæssige forhold og retter således også rigtigt mange fejl på dette område.

Samfundsmæssigt har dette en kæmpe indflydelse. De ting vi retter, påvirker skattebetalingen

og regnskabets retvisende billede, men det, som indgår i den offentlige debat, er de målinger

som medtager totalt ubetydelige fejl som ikke giver meningsforstyrrelser”. (Johansen & Keirtzner,

2014, s. 9)

Ovenstående kommentar er mere saglig end den foregående, og vi er enig i at revisor i

forbindelse med deres arbejde løbende korrigerer fejl i det bogføringsmateriale, kunderne

udarbejder. Dette er dog kun i forbindelse med revisionen, når fejlene ses at have betydning for

regnskabet som helhed. Vi mener dog at revisor korrigere alle fejl alligevel, men dette mere skal

ses som regnskabsmæssig assistance, da dette oftest er et ønske fra kundens side. Vi er enig i

respondentens udtales om at korrektionerne er i samfundets interesse, men i særdeleshed også

i virksomhedens interesse, da dette kan ligeså vel være en besparelse for virksomhedens

betalinger til det offentlige, som det kan være en manglende indberetning.

Kommentarerne omkring at revisor oftest korriger fejl, er med til at underbygge vores holdning til,

at Erhvervsstyrelsens evalueringer i et vis omfang kan betragtes som overfladiske, da

undersøgelsen ikke har de korrektioner med, som revisor foretager inden offentliggørelsen af

selskabets årsregnskab.

En endnu meget i øjnefaldende kommentar i rapporten, som er stærkt kritiserende over for

regeringens indgreb de seneste år, er denne;

”Årsagen til, at vi ikke er endt som Grækenland med snyd, korruption, sort arbejde og deraf

manglende skattegrundlag, håbløse statistiske oplysninger om landets tilstand og
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virksomhedernes tilstand, skyldes i høj grad, at vi har en 100 årig tradition for god og fornuftig

kontrol med virksomheder og offentlige institutioner udført af uafhængige revisorer med en grad

af sikkerhed. Desværre har de seneste 13 års regeringer i Danmark ihærdigt forsøgt at ødelægge

både revisors produkter og revisors adgang til at udføre dette arbejde, så på sigt ender vi som

Grækenland”. (Johansen & Keirtzner, 2014, s. 9)

Vi mener at udtalelsen er usaglig, men viser utilfredsheden med regeringens indblanding.

Udtalelsen mener vi dog er useriøs og mere en enkelt persons holdning end den generelle

holdning i revisionsbranchen.

Vi mener som udgangspunkt, at erhvervsdrivende i Danmark ønsker at efterleve de danske

regler. Men som nævnt tidligere er det store problem nok manglende kendskab til reglerne og

det kan i sidste ende både koste samfundet og de enkelte virksomheder dyrt. Vi har endnu ikke

med vores 6 års erfaring mødt nogle erhvervsdrivende som synes, at de danske regler er let

gennemskuelige. Vi vil dog heller ikke være naive og afvise, at der også er en række

erhvervsdrivende som kunne være tiltrukket af, at omgå reglerne hvis muligheden bød sig.

6.3 Offentlige indgreb og tilsyn

Der føres løbene tilsyn med revisorerne, hvilket varetages af revisortilsynet. Nogle af

synspunkterne i rapporten henvender sig også til kontrollen af revisorerne og

revisionsvirksomhederne, nogle respondenter skriver blandt andet;

”Der er ingen tvivl om, hvad vej udviklingen går i det smålige, nidkære, styrende og

overkontrollerede danske samfund, hvor myndighedernes mistillid regerer… De små

praktiserende revisorer overlever ikke revisionsmæssigt på de nuværende bestemmelser”.

(Johansen & Keirtzner, 2014, s. 9)

”De sidste 6 års heksejagt på revisorer har jo også medført, at revisor nu selv anbefaler et

dårligere produkt til kunderne for ikke at blive ”brændt på bålet” af myndighederne”. (Johansen

& Keirtzner, 2014, s. 17)

Vi mener at disse kommentar blandt andet knytter sig til indførelsen af kvalitetsstyringssystemet

som blev indført i forbindelse med ændringen i revisorloven i 2008. Indførelsen lukkede

muligheden for at revisor kunne dokumentere på bagkant og dermed slække lidt på kravene, hvis

den pågældende ikke blev udtaget til kvalitetskontrol. Dette betyder indirekte en øget
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arbejdsbyrde for revisorerne, dog skal det understreges at kravene til revisors arbejde er de

samme som tidligere, men dokumentation af revisors arbejde er administrativt tungere end inden

indførelsen af kvalitetsstyringssystemet.

Respondenterne udtrykker at kontrollen er blevet øget de senere år, hvilket også understreges

af nedenstående figur, som viser udviklingen af indkomne sager der er indberettet til

revisornævnet for perioden 2004 til 2013. Udviklingen viser tydeligt at der er sket en stigning af

indberettede sager og revisortilsynet har indberettet rekord mange revisorer og

revisionsvirksomheder i 2013. Hvilket er med til at underbygge ovenstående synspunkter fra

respondenterne.

Figur 23 - Oversigt over angivne sager af revisorer og revisionsvirksomheder, egen tilvirkning (Revisornævnet,
Revisornævnets årsberetning, 2013, s. 14)

Vi mener at stigningen i sagerne angivet af revisornævnet, blandt andet skyldes effekten af

finanskrisen og en eventuel selvforstærkende effekt af de kendelser der har været igennem de

senere år.

For at underbygge vores teori har vi derfor valgt, at gennemgå hvordan afsluttede sager i 2014

fordeler sig. Revisornævnet har behandlet og afsluttet i alt 102 sager i 2014, hvoraf 26 blev afvist

eller frifundet.
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Nedenfor ses en oversigt over, hvordan sagerne fordelte sig i 2014, hvor frifindelserne er

udeholdt;

Figur 24 - Fordeling af afgjorte sager 2014 uden frifindelser (Rosenvinge, 2015)

Figur 24 viser, at det fleste antal sager vedrører fejl i erklæringen afgivet af revisor, hovedparten

af disse sager vedrører informationer om going concern, hvor revisor ikke har været afkræftende

i sin konklusion. (Rosenvinge, 2015). Dette er med til at underbygge vores teori om, at der er et

øget fokus på revisors påtegning i nedgangstider. Vi mener det er naturligt at der er et øget fokus

er i en krisetid, da det kan få store konsekvenser for samfundet som helhed, hvis revisor ikke

formår at afgive den korrekte påtegning og dermed påpege de usikkerheder der kan være

forbundet med det afgivne regnskab.

Oversigten viser også, at topscorerne for bødeforlæg forekommer ved manglende

implementering af kvalitetsstyrringssystemet og revisors uafhængighed. Ved en gennemgang af

årsberetningerne for revisornævnet fra tidligere år, har vi konstateret at når revisortilsynet i

forbindelse med kvalitetskontrol konstaterer manglende brug af kvalitetsstyrringssystemet i

enkelte sager, inddrages revisionsvirksomheden i sin helhed for manglende opfyldelse af kravet

hertil. Standard bøden for manglende overholdelse af kvalitetsstyrringssystemet er på 100.000

kr. (Revisornævnet, Revisornævnets årsberetning, 2012, s. 28-30). Herudover tillægges der i

flere tilfælde også personlige bøder i størrelsesorden 10.000-20.000 kr.

BDO var blandt andet i 2014 i revisortilsynets søgelys for manglede brug af

kvalitetsstyrringssystemet. Kvalitetsstyrringssystemet var implementeret i

revisionsvirksomheden, men flere partnere og medarbejdere, efterlevede dog ikke kravene.

Dette førte ikke blot til bøder, men nok endnu værre blev revisionsvirksomheden sat i et dårligt

lys (Berlingske, Stort revisionsfirma i Revisortilsynets kløer, 2014). Vores vurdering er, at der

fremover vil komme flere af disse sager, da revisortilsynet bliver opmærksom på, hvorvidt

kravene overholdes i forbindelse, med deres generelle kvalitetskontrol.
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Næstefter kvalitetsstyrringssystemet medfører manglende uafhængighed også høje bødeforlæg,

hvor gennemsnitsbøden er på 117.400 kr. i 2014. Vi forstår godt at bødekravet er så højt i disse

sager, da et brud på uafhængigheden er i strid med, hvad revision står for. Tilgodeser revisor en

klient grundet manglende uafhængighed, som eksempelvis manglende forbehold og

supplerende oplysningen, dette kan føre til konsekvenser for samfundet.

Bødestørrelserne for revisorer er forholdsvis store og det har desværre fået den effekt, at

revisorerne er begyndt at trække sig fra deres erhverv. (Børsen, Høje bøder skræmmer revisorer

væk, 2014) En bøde i størrelsesordenen af 100.000 kr. har måske ikke den store effekt for de

store revisionshuse, men for enkeltmands virksomhederne rammer de hårdt. Respondenten

ovenfor anfører også, at udviklingen går mod at de små praktiserende revisorer ikke overlever i

længden. Udviklingen viser også en stigning i antallet af revisorer der afmelder sig ReviReg, i

forbindelse med at de er blevet udvalgt til kontrol. Grunden til at bøderne for revisorer er så høje

er blandt andet, at revisorer er offentlighedens tillidsrepræsentant, og en fejl begået fra revisors

side kan have en stor berøringsflade. (Børsen, Høje bøder skræmmer revisorer væk, 2014)

6.4 Erklæringer uden grad af sikkerhed

Indførelsen af kvalitetsstyringssystemet er indirekte forbundet med en øget arbejdsbyrde for

revisorer og revisionsvirksomheder, som omtalt ovenfor. Dette reflekterer sig selvfølgelig også i

de omkostninger som revisor har i forbindelse med erklæringsafgivelser med høj eller nogen grad

af sikkerhed, hvor der er krav om at kvalitetsstyrringssystemet benyttes. Dette medfører en lavere

indtjening for revisor, da omkostninger i forbindelse med kvalitetsstyringen ikke kan pålægges

kunderne. Derfor begynder revisorerne, som en af respondenterne tidligere fremhæver, at tilbyde

et ringere produkt, fremfor ikke at blive brændt på bålet, da de ved en assistance erklæring med

regnskabsopstilling uden sikkerhed ikke er underlagt kvalitetskontrol. Dette er selvfølgelig kun

gældende for de selskaber, som har mulighed for at fravælge revision.

Flere af respondenterne i rapporten omtaler også det som værende et problem;

”Det ønskede kvalitetsløft ved skærpede regler omkring erklæringsafgivelse mener jeg ikke er

opnået – vi som revisorer går længere og længere ned i erklæringstype – bl.a. på grund af øget

arbejdsstyrke og risiko ved erklæringer med sikkerhed og dermed forhøjet revisionshonorar, som

kunderne ikke ønsker. Det er blevet en konkurrenceparameter ved valg af erklæringstype –

desværre – og det betyder hele tiden, at den forventede forhøjelse af kvaliteten ikke kommer”.

(Johansen & Keirtzner, 2014, s. 17)
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Respondenten ovenfor udtrykker, at der dermed sker en forringelse af kvaliteten, da en erklæring

uden grad af sikkerhed, har en lavere kvalitet end en erklæring med høj eller nogen grad af

sikkerhed. Hvilket er med til at understrege argumentet fra tidligere. Vi mener dog ikke at

respondenten mener, at kvaliteten af revisors arbejde bliver dårligere ved valget at en lavere

erklæringen. Vi mener en dårlig kvalitet i revisors arbejde, vil være at revisor ikke overholder

gældende lovgivning og god revisorskik.

Analysen fra CBS og FSR viser også, at det er de registrerede revisorer der tilbyder assistance

erklæringen, til de små virksomheder, i et større omfang, end de statsautorisede revisorer, jf.

nedenstående oversigt:

Figur 25 - Andel af assistanceerklæringer fordelt på revisortype (Johansen & Keirtzner, 2014, s. 30)

Vi er bekymrede for at udbredelsen af erklæringen for assistance med regnskabsopstilling, vil

komme til at medføre et fald i troværdigheden til revisors produkt. Vores bekymring kommer af,

at vi er usikre på om omverdenen ikke, forstår produktet og i så faldt har samme forventning til

revisors arbejde uanset erklæringstype. En anden respondent udtrykker samme bekymring;

”Mange revisorer vælger assistanceerklæringer. Da de ikke er med i kvalitetskontrollen, og som

udgangspunkt er det jo useriøst, men det sælges på grund af prisen”. (Johansen & Keirtzner,

2014, s. 17)

Vi synes det er en uheldig udvikling at produktet udbredes på grund af prisen og ikke på grund

af, at det vil være det optimale for det enkelte selskab, da nogle selskaber kan have fordel af, at
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væge en erklæringstype med sikkerhed. Vi mener ikke, at erklæringen for assistance med

regnskabsopstilling er et dårligt produkt, men den bør kun benyttes i selskaber med begrænsede

interessenter. For eksempel vil en erklæring om assistance med regnskabsopstilling, være et

udemærket produkt til virksomheder med begrænset aktivitet, hvor en revision, med høj grad af

sikkerhed efter internationale revisionsstandarder, kan være uhensigtsmæssig.

Forstår omverdenen ikke forskellene i revisorsprodukt kan dette medføre en øget

forventningskløft, i teorien også omtalt som rimelighedskløften, da omverdenen således vil have

for høje forventninger til revisors arbejde.

6.5 Udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang blev, som tidligere nævnt, implementeret som et alternativ til revision, men

rent lovteknisk er det fortsat en revision. Selskaberne kunne vælge standarden fra 1. januar 2013,

og kan benyttes af alle de ca. 200.000 selskaber i Regnskabsklasse B, i 2014 har 13.000

selskaber valgt at benytte sig heraf (FSR, 13.000 virksomheder vælger udvidet gennemgang,

2014), svarende til 6%.

Analysen fra CBS og FSR kommer dog frem til 13% jf. tabel 5. Dette kan skyldes at modellen er

bygget omkring respondenterne i analysen.

Tabel 5 - Antal af årsregnskabserklæring pr. revisor (gennemsnit 580 revisorer) (Johansen & Keirtzner, 2014, s. 10)

Udvidet gennemgang har endnu ikke fået den store gennemsalgskraft kraft, og man begrundede

tidligere dette med, at selskaberne ikke havde fået valgt erklæringen inden indførelsen. Men

ovenstående tal fra 2014, viser dog stadig ikke den store opbakning, og flere af revisorerne i

rapporten udtaler;
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”Brug af udvidet gennemgang contra review – synliggørelse af, at den danske standard er et

fejlprodukt, som blot forvirrer mere, end det gavner”. (Johansen & Keirtzner, 2014, s. 19)

Respondenten ovenfor mener, at udvidet gennemgang er et fejl produkt, hvilket nok også skal

ses i den manglende udbredelse af erklæringen. Vi er umiddelbart enig med respondenten, og

oplever også at kunderne har svært ved at forstå produktet. Vi mener, at arbejdet som revisor

skal udføre på baggrund af udvidet gennemgang, ikke giver den overbevisning for regnskabet

som konklusionen ligger optil. Konklusionen minder meget om revision, men arbejdet er kun et

review med fire ekstra handlinger. Vi mener derfor ikke, at der er sammenhæng mellem det

arbejde revisor udfører og den konklusion der afgives. Tanken omkring indførelsen er dog god,

men vi mener at konklusionen bør ligge tættere på en review konklusion. Dette mener vi fordi

arbejdet ikke skiller sig nok ud fra et almindelig review, og modsætningsvis skiller konklusionen

sig ikke nok ud fra en revision. Er der ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem arbejdet og

konklusionen på erklæringen, kan dette medføre en øget forventningskløft. Vi tænker her på den

utilstrækkelige regulering, hvorved revisor uretmæssig risikerer at blive draget til ansvar for en

uhensigtsmæssig standard. Der er dog respondenter der er positive over for udvidet

gennemgang;

”Uanset drøftelser omkring revisionspligt eller ej, så efterspørger finansieringspartnere og især

banker revisionspåtegninger på årsrapporter. De er endnu ikke så vilde med den udvidede

gennemgang, men det er nok mest et spørgsmål om information og undervisning”. (Johansen &

Keirtzner, 2014, s. 19)

Respondenten ovenfor mener, at det er manglede information der er problemet. Vores

spørgeskema undersøgelse underbygger også denne teori, da der er usikkerhed omkring de

handlingerne, der skal udføres i forbindelse med udvidet gennemgang. Vi mener at information

og undervisning kan være med til at nedbringe forventningskløften, men der vil forsat være nogen

som har højere forventninger. Information vil dog ikke nedbringe den utilstrækkelige regulering,

som vi mener der er.

En nærmere analyse viser yderligere, at udvidet gennemgang oftere vælges i virksomheder, hvor

det er en statsautoriserede revisorer i større revisionsvirksomheder der påtegner regnskabet.
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Figur 26 - Valg af udvidet gennemgang, revisorer, egen tilvirkning (FSR, Udvidet gennemgang valgt i begrænset
omfang – fra undersøgelsen af lidt under 700.000 årlige erklæringer, 2014)

Af figur 26 fremgår det, at små B-virksomheder vælger erklæringen hyppigere, når det er en

statsautoriseret revisor der underskriver, frem for en registreret revisor. Tilsvarende viser figur

27, også at udbredelsen er præget af revisionshusene, hvor valget af udvidet gennemgang er

mere udbredt i de store revisionsvirksomheder end i de mindre. (FSR, Udvidet gennemgang valgt

i begrænset omfang – fra undersøgelsen af lidt under 700.000 årlige erklæringer, 2014)

Figur 27 - Valg af udvidet gennemgang, revisionsvirksomheder, egen tilvirkning (FSR, Udvidet gennemgang valgt i
begrænset omfang – fra undersøgelsen af lidt under 700.000 årlige erklæringer, 2014)
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Vi lavede en søgning på revisionsfirmaernes hjemmesider på udvidet gennemgang, og

konstaterede også, at der var væsentlig mere information at hente ved de store revisionshuse,

såsom EY og PwC. Dette giver os en indikation af, at de store revisionshuse, gør mere brug af

at sælge erklæringen til deres klienter end de mindre revisionshuse. Der er dog også forskel

mellem de store revisionshuse, da Deloitte ikke har nær så meget materiale, som de to

førnævnte.

6.6 Standardisering af erklæringer

Standardiserede erklæringer ses også som et af temaerne i analysen fra CBS og FSR, da der i

rapporten blandt andet anføres en kritik heraf, da erklæringerne synes uforståelige over for

modtageren. Dette er derfor igen med til at øge forventningskløften og særdeleshed den

utilstrækkelig regulering, da det er et lovkrav, at revisor skal bruge de standardiserede

erklæringer.

”Det vigtigste budskab er sådan set, at brugerne ikke forstår, hvad der står i erklæringerne, og

hvad revisors arbejde faktisk består af. Det vil sige, at man bruger ressourcer på at forfine

erklæringer og graden af sikkerheder; men brugerne betragter fortsat revisors arbejde, som om

alt er på plads. Det vil sige, at den forventningskløft, der var i 00’erne…, bare bliver større og

større”. (Johansen & Keirtzner, 2014, s. 8)

Vi omtalte i forgående afsnit at revisors konklusion ikke har sammenhænge med det arbejde,

revisor skal udføre. Vi forstår derfor godt brugernes frustration, da vi selv mener, at der ikke altid

er en sammenhæng mellem erklæringerne og det arbejde der udføres. Vi mener dog i

særdeleshed dette vedrører udvidet gennemgang, og ikke så meget de øvrige erklæringerings

typer. Vi spurgte af samme årsag erhvervsrådgiverne i forbindelse med spørgsmål 10 i

spørgeskema undersøgelsen, hvilken konklusion de mente der knyttede sig til erklæringen for

udvidet gennemgang. Svaret viste at der var stor usikkerhed herom. Skal forventningskløften

nedbringes er det vigtigt, at modtagerne forstår, hvad kravene til revisors arbejde er.

For at nedbringe forventningskløften kan en løsning være at informere om revisors arbejde. Dette

vil kræve en effektiv indsats at få budskabet ud, og det nytter ikke, at det kun er virksomheden

der betaler for revisors ydelser der forstår, hvad de betaler for. Alle interessenterne som kunne

have interesse i virksomhedernes regnskaber, skal ligeledes forstå erklæringen og det arbejde

revisor udfører i forbindelse hermed.
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Medierne har de seneste år tegnet et billede af, at forventningerne til eksempelvis en blank

påtegning er væsentlig højere end hvad det burde være. Det er blandt andet vigtigt at få et

budskab ud om, at det arbejde revisor laver i forbindelse med en revision giver en høj grad af

sikkerhed for at regnskabet er retvisende, men samtidig ikke er en garanti for at regnskabet er

uden væsentlige fejl.

6.7 Konkurrencen i forhold til prisen på revisors produkt

Der er i øjeblikket en hård konkurrence på revisionsmarkedet, da der er kommet et øget fokus

på prisen på revisors ydelser. Der er derfor ikke den samme loyalitet mellem revisor og klient,

som tidligere har kendetegnet markedet, hvilket skyldes øget fokus på omkostningsminimering i

virksomhederne efter finanskrisen, og et øget fokus på besparelser på revisorregning fra politisk

side.

”Virksomhederne bliver selv mødt med krav om effektivitet og må skære ind til benet, så det

forventer de også, at revisoren gør. Samtidig er der en klar forventning fra offentligheden om, at

revisoren leverer kvalitetsydelser. Derfor er udbudsrunder og krav om »mere for pengene« blevet

en del af vilkårene i revisorbranchen. Det har skærpet konkurrencen i branchen kraftigt, og vi ser

også, at det påvirker indtjeningen i branchen” siger Charlotte Jepsen, der er administrerende

direktør i FSR – danske revisorer (Berlingske, Hård priskrig på revisionsmarkedet, 2013)

Charlotte Jepsen udtaler ovenfor at offentligheden forventer, at revisor leverer kvalitetsydelser,

og virksomhederne forventer samtidig at revisor skærer ind til benet. Vi mener at hvis revisor

efterlever lovgivningen herunder standarderne, er det i sig selv kvaliteten i revisors arbejde. For

at revisor kan skære ind til benet, er det derfor nødvendigt at kundens grundlag for regnskabet

er på plads og den nødvendige dokumentation foreligger. Det kan ellers være svært for revisor

at skære yderligere ind til benet, da der i forvejen er krav til at revisor skal være

omkostningseffektiv i sit arbejde.

Dette er selvfølgelig med til at øge presset på revisionsbranchen, når virksomhederne ligger pres

på prisen på revisors produkt. Udtalelsen om »mere for pengene« er derfor relevant at se

nærmere på. Udsagnet »mere for pengene« må derfor antages at være udover revisors

erklæringsarbejde, dette kan eksempelvis være en øget service, rådgivning med videre, til

virksomhederne. Dette må derfor anses som kernen i forbindelse med den øgede konkurrence,

da det er på disse ydelser, revisor har mulighed for at skille sig ud fra hinanden.
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Revisionsbranchen er derfor nød til at tænke i nye retninger, for forsat at kunne opretholde

indtjeningen, og det er især rådgivningsydelserne der integreres i branchen. (Børsen, Benhård

konkurrence blandt revisorer, 2014)

6.8 Delkonklusion

Vi mener at revisionsbranchens holdning er lidt modsigende. På den ene side ønsker de at

revision fastholdes og på den anden side, mener de, at kravene til erklæringsafgivelse er for

høje, hvorfor de sælger produktet som eksempelvis assistance med regnskabsopstilling, da der

er lavere krav og mulighed for højere profit.

Det er især kvalitetskontrollen, som revisorerne er utilfredse med. Kravene har som sådan ikke

ændret sig, men sager indgivet af revisortilsynet, har været kraftig stigende de senere år. Ved

indførelsen af kravet om kvalitetsstyringssystemet er der også konsekvenser, hvis revisor ikke

lever op til alle kravene ved erklæringsafgivelse med sikkerhed. Tidligere kunne revisor i et vidst

omfang slække lidt på kravene, og få tingene i orden på bagkant, hvilket ikke længere er muligt

grundet kvalitetsstyringssystemet. Vi mener ikke, at revisorernes arbejde var af lavere kvalitet

inden indførelsen af kvalitetsstyringssystemet, og vi kan derfor godt følge revisorernes

frustrationer over de øgede krav, der er kommet til dokumentation af det udførte arbejde.

Som omtalt indledningsvist mener vi, at revisor har en stor påvirkning på virksomhedernes valg

af erklæring, hvilket underbygges af analysen. Vi mener, at virksomhederne i et vidst omfang

stoler blindt på revisor, og det er selvfølgelig på grund af manglede kendskab til de forskellige

erklæringstyper.

Det fremgår yderligere af vores analyse, at kunder ved de store revisionsvirksomheder vælger

udvidet gennemgang i et større omfang end kunder ved de små revisionsvirksomheder.

Modsætningsvis er assistance med regnskabsopstilling mere udbredt ved kunder af registrerede

revisorer kontra statsautoriserede revisorer. Dette er med til at understrege revisors påvirkning

ved valg af erklæringsstandard.

Vi mener at erklæringen for udvidet gennemgang er uhensigtsmæssigt, da der ikke er

tilstrækkelig sammenhæng mellem erklæringens konklusion og det udførte arbejde.

Konsekvensen medfører en større forvirring blandt brugerne og dette kan i sidste ende medføre

en øget forventningskløft. Revisor kan risikere, at blive uretmæssig draget til ansvar, for den

utilstrækkelig erklæring.
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Virksomhederne forventer, at revisor rådgiver dem til det rigtige valg. Men som nogle af

respondenterne i CBS og FSR’s analyse udtrykker, så sælges assistance opgaver med

regnskabsopstilling nogle gange på grund af prisen og de lavere dokumentationskrav. Vi mener

at det blandt andet er den øgede konkurrence i revisionsbranchen, der er med til at påvirke denne

udvikling.
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7 Analyse af revisionspligten i Storbritannien

7.1 Analyse af Storbritannien vs. Danmark

Vi vil i dette afsnit i hovedtræk gennemgå de krav der er til stiftelse af selskaber i Storbritannien

og sammenholde disse med kravene i Danmark. Vi vil have fokus på selskabsformer,

stiftelseskrav samt indsendelseskrav til offentlige instanser. Dette for at kunne konkludere, om

selskabsstrukturen i Danmark kan sammenlignes med Storbritannien. Hvis selskabsstrukturen i

de to lande er ens, vil vi se på de erfaringer Storbritannien har gjort i forbindelse med lempelse

af revisionspligten op til EU’s grænser og se om Danmark kan drage nytte af disse erfaringer.

7.1.1 Selskabsformer i Storbritannien

I Storbritannien er der ligesom i Danmark forskellige selskabsformer. Der er private limited

companies (Ltd.) og public limited companies (PLC). Disse selskabsformer minder om de danske

anparts- og aktieselskaber, hvor der er begrænset hæftelse.

I alt er der 3.250.325 virksomheder i England. Der er 3.102.821 private limited companies og

7.821 public limited companies, baseret på 2013-tal (Statistical release, 2014, s. 8). Den

resterende del vedrører andre selskabsformer. Fordelingen af selskabsformerne i England er

illustreret i figur 28. Heraf fremgår det, at 95 % af virksomhederne svarer til de danske aktie- og

anpartshaverselskaber. Det skal dog bemærkes, af andelen af public limited companies, er så

lille at denne ikke kan tydes af figuren.

Figur 28 - Fordeling af virksomheder i Storbritannien i 2013, egen tilvirkning med data fra Companies House (Statistical
release, 2014)

Fordeling af selskaber i Storbritannien i 2013

Private Limited Companies (Ltd.) Public limited companies (PLC) Andet
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For at starte et offentlig selskab (PLC) er der et kapitalkrav på EUR 65.600. Selskabet skal hvert

år indsende et årsregnskab til Companies House, der er den engelske udgave af

Erhvervsstyrelsen. Indsendelsen skal ske senest 6 måneder efter balancedagen. Selskabet kan

via en børs sætte deres aktier til salg. Et PLC selskab har ikke mulighed for at fravælge revision

medmindre det er hvilende, hvilket vil sige at selskabet er uden aktivitet.

Et private limited company (Ltd) er den mest udbredte selskabsform i Storbritannien. Der er ikke,

ligesom i PLC, krav om kapitalindskud for at stifte selskabet. Det er derfor mere udbredt og

velegnet til mindre virksomheder. Selskabet har færre restriktioner til udarbejdelse af et

årsregnskab og har mulighed for at fravælge revisionen, hvis størrelsesgrænserne overholdes.

Indsendelsesfristen for årsregnskabet er længere end ved PLC, og skal først ske senest 9

måneder efter balancedagen.

I Storbritannien er der en minoritetsinteresse således, at hvis aktionærer der tilsammen råder

over minimum 10% af aktiekapitalen kræver revision, skal selskabets årsregnskab revideres.

I Storbritannien skal indberetningen af selskabets selvangivelse ske senest 9 måneder efter

balancedagen til HM Revenue and Customs (HMRC), for begge selskabsformer.

7.1.2 Opsummering af selskabsformer i Danmark og Storbritannien

De overordnede krav til selskaber, som er gennemgået henholdsvis i teorien og ovenfor, er

summeret i nedenstående oversigt, for at overskueliggøre kravene.

I Danmark er indsendelseskravene til Erhvervsstyrelsen ens både for aktie- og anpartsselskaber,

dog ikke for børsnoterede selskaber. Årsregnskabet skal være indsendt og modtaget hos

Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter årsafslutningen. Indsendelse af selskabets

selvangivelse skal ske til SKAT, senest 6 måneder efter årsafslutningen.
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Tabel 6 - Sammenligning af selskabsformer i Danmark og Storbritannien, egen tilvirkning

På baggrund af tabel 6 vurderes det, at selskabsformerne i Danmark og Storbritannien godt kan

sammenlignes.

7.1.3 Konsekvenser ved lempet revisionspligt

Der er i Danmark i forbindelse med forslag til lempelserne, blevet diskuteret en række forhold,

som vil blive påvirket af indførelsen af en eventuel lempelse. For at kunne drage nytte af

Storbritanniens erfaringer, er vi derfor nødt til at se på, om disse forhold også gør sig gældende

i Storbritannien.

De forhold der er blevet diskuteret i Danmark, som vi har valgt at holde fokus på, er følgende:

 Fejl i de indberettede årsregnskaber

 Risiko for fejl i indberetningerne til SKAT

 Økonomiske kriminalitet

FSR har i 2013 foretaget en analyse, hvor de anslår at der potentielt mangler op til 8000

anmærkninger i årsregnskaberne, fordi flere virksomheder fravælger revision (Børsen, Gult kort

fra revisorer mangler i 8000 selskaber, 2014).

Øget kriminalitet er også blevet diskuteret og FSR mener, at det er en god forretning for de

selskaber, som bevidst og konsekvent ønsker at omgå reglerne. I regeringens egne analyser er

Danmark Storbritannien

A/S PLC

Stiftelseskrav Kr. 500.000 EUR 65.600 (Kr. 488.000)

Begrænset hæftelse Ja Ja

Tidsfrist - årsrapport 5 mdr. 6 mdr.

Tidsfrist - selvangivelse 6 mdr. 9 mdr.

Mulighed for fravalg Ja, op til DK grænser Ja, hvis ingen aktivitet

Selskaber i alt 36.802 7.821

ApS Ltd.

Stiftelseskrav Kr. 50.000 Ingen

Begrænset hæftelse Ja Ja

Tidsfrist - årsrapport 5 mdr. 9 mdr.

Tidsfrist - selvangivelse 6 mdr. 9 mdr.

Mulighed for fravalg Ja, op til DK grænser Ja, op til EU grænser

Selskaber i alt 200.352 3.102.821
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det dokumenteret, at der er en overrepræsentation af ”modspillere”, som bevidst ønsker at omgå

reglerne i de virksomheder, som fravælger revision (FSR, Revisorerne er en gevinst for Danmark,

2014).

Fejl i de indberettede årsregnskaber

Både i Storbritannien og i Danmark er der krav om, at virksomheder skal aflægge et årsregnskab.

I Storbritannien skal indberetning foretages til Companies House og i Danmark til

Erhvervsstyrelsen. I Storbritannien har selskaber, der er under grænserne for revisionspligt

mulighed for at indsende et forkortet årsregnskab. Denne indeholder en resultatopgørelse,

balance og tilhørende noter. Balancen skal indeholde navn på direktion og siderne skal være

underskrevet af direktøren. Informationerne til det offentlige er derfor meget begrænset. Der er

mulighed for at sende ledelsesberetning med, men dette er ikke obligatorisk. Indberetning til

Companies House foregår via XBRL ligesom i Danmark.

Danske krav til årsregnskab findes i selskabsloven. For regnskabsklasse B, skal der ligesom i

Storbritannien være en resultatopgørelse, balance og relevante noter. Yderligere skal der i

Danmark være en ledelsespåtegning. Dermed skal de danske myndigheder have flere

oplysninger end de britiske. Der er således flere krav til et dansk årsregnskab, hvilket burde øge

risikoen for fejl.

Risikoen for fejl i de indberettede årsregnskaber, mener vi dog ikke vil have konsekvens for

hvorvidt landene er sammenlignelige eller ej. Dette begrunder vi med, at der i begge lande, er en

risiko for fejl i regnskabsgrundlaget, når det ikke er kontrolleret af revisor. Desuden skal begge

lande foretage indberetning af årsregnskabet via XBRL taksonomi, hvilket mindsker risikoen for

formelle fejl.

Risiko for fejl i indberetningerne til det offentlige

I Danmark skal indberetning af selvangivelse ske senest 6 måneder efter årsafslutningen til

SKAT. I Storbritannien skal indberetningen ske senest 9 måneder efter årsafslutningen til HM

Revenue and Customs (HMRC). I Storbritannien skal selskaberne følge den engelske skattelov

”Corporation Tax acts”.

Skattekontrollen er meget lempelig i England, hvis der er tale om mindre virksomheder. Er

selskabet stort, er kontrollen dog væsentlig større end i Danmark. Det er ofte tidskrævende, at

få tildelt et momsnummer og bankkonto til selskabet.
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De danske skatteregler anses for at være komplekse for mange direktører (Dansk Erhverv,

2014). I Danmark er der mange forskellige momssatser afhængig af produktet. Den normale

momssats er 25%, men der findes også delvis- og kvartmoms samt produkter som ikke er

momspligtige. Nogle brancher har slet ikke momsfradrag og skal i stedet betale lønsumsafgift.

I 2013 blev der i Danmark indført, at alle selskaber skulle have en skattekonto, hvor de kunne

følge med i deres mellemregning med SKAT. Når selskabet betaler penge til SKAT via deres

skattekonto, er der altid den ældste gæld der bliver betalt først.

Grundet de komplekse regler der i Danmark vedrørende skat, moms og afgifter er risici for fejl i

indberetningerne vurderet højere end i Storbritannien. Vi vurderer dog ikke at folk bevidst laver

fejl i deres momsindberetninger eller selvangivelser, men at dette sker på grund af manglende

viden. Det er samme konklusion som SKAT kommer frem til, i deres compliance analyse, som er

gennemgået i tidligere afsnit. Vi har ikke nok kendskab til de engelske regler omkring skat og har

derfor ikke mulighed for at udtale os om disse. Vi vurderer dog at risiko for fejl, er ens i Danmark

og Storbritannien, uagtet at vi ikke kender de engelske regler. Antager vi at direktører er enige i

begge lande, vil de engelske direktører også synes, at de engelske regler er komplekse. Vi

vurderer på baggrund af ovenstående godt at de to lande kan sammenlignes.

Økonomiske kriminalitet

Skal man sammenholde grundlaget for økonomisk kriminalitet, vil man antage, at denne vil være

lavere i Danmark end i Storbritannien. Da man blot skal have 1 pund for at stifte et selskab i

Storbritannien, mod mindst 50.000 kr. i Danmark. I Storbritannien er der længere

indsendelsesfrister for årsregnskaber end i Danmark, hvilket medfører at man i Storbritannien

kan skjule begået kriminalitet i længere tid end i Danmark.

Som nævnt tidligere mener vi, at de fleste der driver virksomhed, er ærlige mennesker og at de

fleste begår fejl på grund af manglende viden og forståelse af reglerne, fremfor at det gøre bevidst

for at spare penge.

7.1.4 Vurdering af grundlaget for sammenligning af Danmark og

Storbritannien

Vi mener godt, at man i Danmark kan gøre brug af Storbritanniens erfaringer for lempelse af

revisionspligten. Selskabsformerne minder overordnet om hinanden og de forhold som vil blive

påvirket af indførelsen af lempelserne, menes også at være tilstede i begge lande.
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Risiko for fejl i årsregnskaberne ved fravalg af revision, vurderes også at være til stede i

Storbritannien. Der vil altid være risiko for fejl i regnskabsgrundlaget, når det ikke er kontrolleres

af en uafhængig revisor.

Forholdet vedrørende risikoen for fejl indberetninger til HMRC (SKAT), har vi vurderet ikke at

have nok kendskab til de engelske regler. Vi kan derfor ikke konkludere, hvorvidt der er de

samme risici for fejl som i Danmark. Vi mener dog ikke dette har betydning for, at vi ikke skulle

kunne bruge erfaringerne fra Storbritannien.

Til gengæld mener vi, at grundlaget for økonomiske kriminalitet er større i Storbritannien. Da man

blot skal have 1 pund for at stifte et selskab i Storbritannien, mod mindst 50.000 kr. i Danmark. I

Storbritannien er der desuden længere indsendelsesfrister, hvilket medfører at man i

Storbritannien kan skjule begået kriminalitet i længere tid. Men forholdene vurderes dog ikke at

kunne påvirke resultatet i de engelske undersøgelser i sådan en grad, at vi ikke kan basere os

herpå.

Vi mener derfor på baggrund af ovenstående godt, at man i Danmark kan gøre brug af

Storbritanniens erfaringer for lempelse af revisionspligten.
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7.2 Analyse af Storbritanniens erfaringer med lempelse af

revisionspligten

Dette afsnit har til formål at analyse de erfaringer Storbritannien har haft, i forbindelse med

lempelse af revisionspligten, set ud fra de tidligere omdiskuterede forhold. Dette for at få en

indikation af konsekvenserne, hvis Danmark fulgte Storbritanniens eksempel og lempede helt op

til EU's grænser.

7.2.1 Udvikling i Storbritannien

Vi har valgt at analysere på de erfaringer Storbritannien har haft, da det var et af de første lande

til at implementere lempelsen af revisionspligten op til EU’s grænser. Storbritannien har for små

selskaber foretaget flere lempelser af deres revisionspligt. I forbindelse med lempelserne havde

man ligesom Danmark, store diskussioner omkring de negative konsekvenser. Herunder fejl i

bogføring, unddragelse af skat, moms og andre afgifter og bedrageri for blot at nævne nogle

forhold. Derudover var der fra revisionsbranchens en skepsis, da man var bekymret for en

faldende omsætning. (Collis, The demand for the audit in small companies in the UK, 2004)

Den første lempelse blev indført i 1994. Muligheden for fravalg af revision blev kun gjort muligt

for virksomheder med en omsætning på under £90.000. Virksomheder med en omsætning

mellem £90.000 og £350.000 havde muligheden for at vælge ”audit exemption report” som i

Danmark svarer til review.

I 1997 blev der igen foretaget lempelser. Denne gang blev omsætningen hævet til £350.000 og

samtidig blev ”audit exemption report” som var indført i 1994 afskaffet. For perioden 2000 til 2008

blev fritagelsen for revision hævet af flere omgange. I 2008 blev omsætningen hævet til

£6.500.000 som svarer til den maksimale grænsen inden for EU. I figur 29 ses en oversigt over

udviklingen af krav for den maksimale omsætningen, ved fravalg af revision.
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Figur 29 - Fritagelse for revision i Storbritannien baseret på omsætning i £ (Collis, Progress towards harmonisation
of audit exemption ind the EU and the case of UK, 2007) (Legislation.gov.uk, 2008),

Reguleringen i 2004 medførte store diskussioner. Debatten gik blandt andet på, at lempelsen

ville medføre at størstedelen af selskaberne, ikke længere ville være omfattet af revisionspligten.

Dermed ville det ikke længere kun være små selskaber, der kunne fravælge revision. Vi mener

at selskaber i Storbritannien med en omsætning på £5,6 mio. må betragtes som værende store.

I forbindelse med indførelsen i 2004 faldt antallet af selskaber, der blev revideret drastisk.

Revisionsselskabernes omsætning faldt dog ikke som forventet (Collis, The demand for the audit

in small companies in the UK, 2004).

Aktionærer der til sammen ejer over 10% af et selskab, kan dog forsat påkræve at selskabet

fortsat skal revideres, selvom det er under grænsen for fravalg (Collis, The demand for the audit

in small companies in the UK, 2004).

7.2.2 Analyser foretaget i Storbritannien

Der er flere briter, som har lavet rapporter og analyser på baggrund af de ændringer der har

været foretaget i Storbritannien siden 1994. Vi har valgt at fokusere på de undersøgelser, der er

skrevet af Jill Collis. Selvom den ene undersøgelse er over 10 år gammel, vil vi stadig mene, at

den er aktuel i forhold til Danmarks situation, hvis grænserne for fravalg af revision hæves.

Undersøgelse kommer med svar på, hvilke faktorer der påvirker virksomhedernes valg mellem

revision og fritagelse af revision.
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7.2.3 Jill Collis 2004

Rationalet i Storbritannien for at indføre lempelse af revisionspligten har været, at muligheden

for fravælgelse af revision fjerner unødvendige omkostninger for de små virksomheder.

Marginalomkostningen til revision er højere i små virksomheder end i de større.

Modstanderne af lempelserne i Storbritannien, mente at det ville medføre en reduceret kvalitet

af årsregnskaberne. Modstanderne mente også, at en lempelse ville fjerne den automatiske

ekstra værdi der tillægges et regnskab, som er revideret. Et år efter niveauet for fritagelse af

revision blev hævet, blev det estimeret at 17% af de aktive selskaber havde fravalgt revision og

de resterende 83% stadig havde valgt revision.

I analysen kom det frem, at ledelsen i virksomhederne spillede en større rolle, i forbindelse med

eventuelt fravalg af revision. Det kom også frem, at overskud var mindre vigtigt end kvalitative

faktorer, såsom ledelsens vurdering af revisionen. Ledelsen mente at revision gav en

kvalitetsstempling af selskabets bogføring.

Incitamenter til at vælge revision øges, hvis nedenstående punkter er tilstede i virksomheden;

 Virksomheden er ikke familieejet

 Hvis aktionærerne ikke har adgang til interne rapporter

 Hvis pengeinstituttet efterspørger et årsregnskab

 Hvis et revideret regnskab øger selskabets kredit rating

I forbindelse med undersøgelsen blev udsendt, et spørgeskema som viste at 57% af

virksomhederne var positive over for lempelsen op til EU’s grænser. Det mest opsigtsvækkende

var, at 56% ville gøre brug af fritagelsen for revisionen, men at hele 42% fortsat ville vælge

revision. De resterende 2 % havde ingen holdning til spørgsmålet. Den største grund til at mange

fortsat ville vælge revision, var krav fra deres bank. Pengeinstituttet ville i 51% af tilfældene

forlange, at selskabets tal blev revideret. Denne effekt kendes i teori som modificeret

markedsløsning, hvor reguleringen delvist overlades til de frie markedskræfter. Vi konstaterede

at det samme, var tilfældet i Danmark, i forbindelse med vores spørgeskema undersøgelse til

danske erhvervsrådgivere.

7.2.4 Rapport Jill Collis 2010 og 2012

I forbindelse med at fravalg af revision nu havde været tilgængelig i Storbritannien, i næsten et

årti ville Jill Collis undersøge, hvor mange af virksomhederne som benyttede sig heraf (Collis,
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Audit exemption and the demand for voluntary audit: A comparative study of the UK and

Denmark, 2010).

Undersøgelsen er lavet på baggrund af spørgeskemaet, der blev udsendt i 2003, altså ca. 3 år

efter at Storbritannien valgte at lempe op til en omsætning på £1.000.000 (Collis, Audit exemption

and the demand for voluntary audit: A comparative study of the UK and Denmark, 2010).

43% af de adspurgte direktører sagde, at de ville have en frivillig revision. Direktørerne anså ikke

revisionsomkostningen, som værende en betydelige omkostning og mente at revision bidrog til

en bedre kvalitet af regnskaberne. (Collis, Audit exemption and the demand for voluntary audit:

A comparative study of the UK and Denmark, 2010)

I forbindelse med indførelse af omsætningen på £1.000.000, var debatten præget af uenighed

blandt de regnskabskyndige, om den eventuelle effekt af forhøjelse af grænserne. I 2003 var der

stadig 85% af de små selskaber som benyttede en revisor. (Collis, Audit exemption and the

demand for voluntary audit: A comparative study of the UK and Denmark, 2010)

Jill Collis skrev endnu en gang om forholdet i 2012. Undersøgelsen er foretaget i 2006 og således

efter at omsætningskravet var steget til £ 5.600.000. (Collis, Determinants of voluntary audit and

voluntary full accounts in micro- and non-micro companies in the UK, 2012)

Undersøgelsen havde til formål at teste forskellige hypoteser vedrørende frivillig revision. Vi har

udvalgt dem, som vi mener også kan anvendes i Danmark

 H1:Frivillig revision er positiv forbundet med omsætningen

 H2:Frivillig revision er negativ forbundet med omkostningsbyrden

 H3:Frivillig revision er positiv forbundet med rådgivning fra revisor

 H4:Frivillig revision er positiv forbundet med efterspørgsel fra långiver

Undersøgelse viste at i de selskaber som havde mulighed for at fravælge revision, var valget

mellem revision og fravalg, styret af omkostninger, ledelsen og ressourcegiverne. Dette

underbygges af en stor rundspørge, som indikerede at små virksomheder valgte revision til, for

at fastholde et godt forhold til pengeinstituttet. En undersøgelse i 2011 af Lennox and Pittman,

viste at små virksomheder som valgte revision, havde nemmere ved at optage lån end dem som

fravalgte revision. Samtidig mente de små virksomheder, at en frivillig revision sendte et signal

om, at virksomheden var professionel.
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Figur 30 viser fordelingen mellem til- og fravalg af revision, og er udarbejdet på baggrund af

undersøgelsen. (Collis, Determinants of voluntary audit and voluntary full accounts in micro- and

non-micro companies in the UK, 2012)

Figur 30 - Fordeling af revision i 2006, egen tilvirkning (Collis, Determinants of voluntary audit and voluntary full
accounts in micro- and non-micro companies in the UK, 2012)

Undersøgelse kom frem til nedenstående konklusioner på baggrund af de ovenstående

hypoteser.

I forbindelse med hypotese 1 blev det fundet, at omsætningen er væsentlig i forbindelse med

valget af en frivillig revision. Det vil sige at jo højere omsætning selskaberne har, jo større var

sandsynligheden for at selskabet valgte frivillig revision. (Collis, Determinants of voluntary audit

and voluntary full accounts in micro- and non-micro companies in the UK, 2012, s. 23)

I forbindelse med selskabets revisionsomkostninger jf. hypotese 2, blev det fundet at de var

væsentlige for virksomheden. Dog blev det samtidig konstateret at selskaberne som fortsat

tilvalgte revision, ikke så det som en tung omkostningsbyrde. (Collis, Determinants of voluntary

audit and voluntary full accounts in micro- and non-micro companies in the UK, 2012, s. 23)

I forbindelse med selskabets rådgivning fra revisor jf. hypotese 3, var de mindste selskaber ikke

så positiv stemt, over for den rådgivning som revisor ydede. Jo større selskaberne var, jo mere

værdi mente de, at revisor kunne bidrage med. Dette mener vi hænger sammen med, at

selskaberne som kan fravælge revision, godt kan være komplekse selvom de er små.
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Den sidste hypotese H4 vedrørende efterspørgsel af revision fra långiverne. Undersøgelsen viste

at pengeinstituttet/långiverne krævede et revideret årsregnskab, når der var gæld til

pengeinstituttet/långiver.

7.2.5 Holdning til eventuel yderlig lempelse

Som en del af det nye EU regnskabsdirektiv som træder i kraft 1. januar 2016, blev det vedtaget

at indføre en yderligere lempelse, hvor omsætning vil hæves til £10,3 mio. For nogle mellemstore

revisionsvirksomheder, især dem med et stort antal regionale kontorer, kan konsekvenserne

være alvorlige. "For nogle virksomheder vil det være en katastrofe," siger Lynton Stock, chef for

revision og en af de stiftende partnere i Shelley Stock Hutter, og tilføjer at hæve tærskelværdierne

yderligere, vil være et "tilbageskridt".

Ifølge Paul Woosey, revisionspartner hos Carter Backer Winter, er konsekvensen at

revisionsbranchen, vil blive opdelt mellem dem der tilbyder revision, og dem som ikke gør." Ifølge

FRC6 seneste fakta og tendens rapport, er antallet af registrerede revisionsfirmaer i

Storbritannien faldet fra 8.099 i 2008 til 7.239 i 2012.

I artiklen fra AccountancyAge (Crump, 2013) kommenter revisorer på, hvad den yderligere

lempelsen i Storbritannien vil medføre og en udtaler følgende;

"At fjerne forpligtelsen åbner spørgsmål om rigtigheden og integritet af regnskaber. At fjerne en

lovbestemt forpligtelse fjerner ikke behovet". (Crump, 2013) siger Tom McMorrow, partner hos

Baker Tilly.

At fjerne forpligtelsen vedrørende revision, kan medføre en reduceret kreditvurdering for den

pågældende virksomhed og leverandører kan få sværere ved at forsikre deres tilgodehavende

hos virksomheden. Regnskabskvaliteten kan også forventes, at blive forringet når revision

fravælges. Det er også en bekymring om, at virksomhederne bliver fristet af at spare penge ved

at fravælge revision, uden at tænke på de eventuelle fremtidige konsekvenser. (Crump, 2013)

6 Financial Reporting Council
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7.3 Delkonklusion

Det er i EU stor forskel på, hvordan de enkelte lande har valgt at lempe op til grænserne for

fravalg af revision. Storbritannien har fra starten af, ligget i den høje ende af internvallet, mens

Danmark omvendt har ligget i den lave ende. Vi valgte derfor at kigge nærmere på de erfaringer

Storbritannien har gjort, for at få en indikation af, hvilke konsekvenser der vil være i Danmark,

ved yderligere lempelser af revisionspligten.

Virksomhedsmæssigt ligner selskaberne i Storbritannien de danske. Lempelse af

revisionspligten går lang tid tilbage i Storbritannien, hvor de første lempelser blev indført i 1994

på de mindste selskaber. Efterfølgende er lempelserne gradvidst begyndt at omfatte større og

større virksomheder, således at de nu har lempet fuld op til EU’s grænser.

Vi mener ud fra ovenstående analyse, at de danske selskaber godt kan sammenlignes med

Storbritannien, og dermed kan de danske myndigheder, drage fordel af de erfaringer som

Storbritannien har gjort.

I forbindelse med den første lempelse blev der indført en ordning, som i Danmark kan

sammenlignes med review. Denne ordning blev dog fjernet i 1997, hvor lempelse nummer to blev

indført.

På baggrund af den indførte lempelse i 2004 konstaterede man, at revisorernes omsætning ikke

faldt, selvom antallet af revisionspligtige selskaber faldt drastisk. Dette hang sammen med, at

selvom mange selskaber ikke var forpligtet til at lade sig revidere, valgte mange stadig at gøre

dette. Det var specielt når virksomheden ikke var ejerledet eller aktionærerne ikke havde adgang

til de interne finansielle rapporter.

Rationalet i Storbritannien for at indføre lempelse af revisionspligten har været, at muligheden

for fravælgelse af revisionen, fjerner unødvendige omkostninger for de små selskaber.

Modstanderne for lempelsen af revisionspligten i Storbritannien, mente at det ville medføre en

reduceret kvalitet af årsregnskaberne. De mente at en lempelse ville fjerne den automatiske

ekstra værdi, der tillægges et regnskab, som er revideret. Efter den første lempelse valgte 83%

dog stadig, at lade selskabets årsregnskab blive revideret.

I analysen fortaget af Jill Collis blev det konkluderet, at banker, långiverne og investorerne har

stor indflydelse på, om selskaberne fortsat lader sig frivilligt revidere. Yderligere viste det sig at

omsætningen, også var en væsentlig indikator på, hvorvidt selskaberne fortsat valgte at lade sig

revidere. Det er også vigtig at få frem, at de selskaber som fortsat lader sig revidere, ikke anser
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revisoromkostningen som en byrde. De større selskaber, som har mulighed for fravalg,

foretrækker også værdien af revisors arbejde samt medfølgende rådgivning, hvorfor disse heller

ikke ønsker fravalg af revision.

Flere mener at revisionsbranchen vil blive opdelt i to, i forbindelse med de kommende lempelser

i Storbritannien. Revisionsbranchen vil således blive opdelt mellem dem der tilbyder revision, og

dem som ikke gør. Vi vurderer at det samme vil være tilfældet i Danmark, hvis der blev lempet

fuldt ud til EU’s grænser. Kvalitetskontrollen i Danmark medfører i forvejen at revisorer afmelder

sig i ReviReg, og nogle kun varetager assistance opgaver, for at undgå denne kontrol.

Umiddelbart er der ikke nogle erfaringer fra Storbritannien, som siger at lempelse af

revisionspligten, vil føre til flere og mere ukorrekte regnskaber. Der er heller ikke tegn på, at

revisionsvirksomhedernes omsætning vil falde, hvis der er flere selskaber der kan fravælge

revision. Revisionsydelsen må på bagrund af ovenstående, i stor grad blive være påvirket af

markedskræfterne og især de enkelte selskabernes holdning til revision.
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8 Sammenfatning af analyser

Danmark har haft en mange årig tradition for, at selskaberne bliver revideret. Revisionen udføres

på baggrund af at de internationale revisionsstandarder, som er udarbejdet med henblik på

revision af store og komplekse selskaber. Regeringen i Danmark har derfor siden 2006, indført

en række lempelser af revisionspligten for de mindste selskaber. Formålet med dette har været

at lempe de administrative byder for selskaberne.

Den nuværende regering annoncerede i deres vækstpakke fra juni 2014, at de ville igangsætte

en analyse af mulighederne for en yderligere lempelse af revisionspligten for mindre selskaber.

Erhvervsstyrelsen har, siden den første lempelse i 2006 løbende evalueret på de indførte

lempelser. Den seneste evaluering er fra 2014, men på bagrund af 2010 og 2011, effekten af de

seneste lempelser og indførelsen af udvidet gennemgang er derfor ikke effektueret heri.

Erhvervsstyrelsens analysen viser at det kun er en tredjedel, af dem der har haft mulighed for

fravalg af revision, der har valgt at fravælge. Halvdelen af dem som har fravalgt, har fortsat

modtaget anden bistand fra revisor, herunder review eller assistance med regnskabsopstilling.

Det vurderes at der i 2012, var ca. 80.000, selskaber i Danmark der havde mulighed for fravalg.

Der er i evalueringerne en vurdering af risikoen for tab af skatteprovenuet. Heraf fremgår det at

SKAT’s opfattelse er, at langt de fleste selskaber som udgangspunkt ønsker at efterleve reglerne,

men at risikoen ligger i manglende kendskab til reglerne. Vi er umiddelbart enig i vurderingen,

men manglende kendskab til reglerne, bør tillægges en større risiko end hvad SKAT ligger op til.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, har ikke konstateret forhold,

som kunne give en indikation af, at lempelserne har ført til øget økonomisk kriminalitet.

Evalueringerne analyserede på, hvorvidt der ville opstå en forringet regnskabskvalitet ved fravalg

af revision. Evalueringerne er udelukkende baseret på, hvad der konstateres ved en umiddelbar

gennemgang af overholdelse af de formelle oplysningskrav til årsregnskabet. For at

undersøgelserne kan tillægges værdi, må man derfor vurdere, at revisors arbejde udelukkende

består af, at sørge for en korrekt opstilling af årsregnskabet. Evalueringen om usikkerheden

vedrørende forringet regnskabskvalitet, er herved forbundet med en række bias og konklusionen

heraf kan derfor ikke tillægges en større værdi. Det har derfor ikke været muligt på baggrund af

evalueringerne at sige noget direkte om, konsekvenserne af de allerede indførte lempelser.
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Revisorerne i Danmark ligger især vægt på den værdiskabelsen der er i forbindelse med revisors

involvering, og de mener, at der i optil 95% af opgaverne rettes fejl, inden regnskabet

offentliggøres. Dette understeger at det ikke er nok at konkludere på de formelle forhold, som

Erhvervsstyrelsen gør.

Vi har forsøgt at få en indikation af, hvilke forhold der er med til at påvirke, at to tredjedel af

selskaberne fortsat lader sig frivilligt revidere. Det er især her vi kan gøres brug af erfaringerne,

som er gjort i Storbritannien. I Storbritannien er det følgende faktorer, der har påvirkning på,

hvorfor selskaberne fastholder revision;

 Virksomheden er ikke familieejet

 Aktionærerne ikke har adgang til det interne regnskab

 Pengeinstitutterne efterspørger et årsregnskab

 Når det reviderede årsregnskab forbedrer selskabets kredit rating

De to øverste punkter kan ses i sammenhæng med principal-/agent teorien, hvor der ikke er

adskillelse mellem ejer og ledelse. Typisk vil dette ikke forekomme i selskaber i Danmark, som

allerede har muligheden for fravalg, da hovedparten af disse vil være ejerledet virksomheder.

Vælger man derimod at lempe reglerne op til EU’s grænser, er vi overbeviste om, at det samme

vil gøre sig gældende i Danmark.

Vores egen analyse underbygger de to nederste punkter. Pengeinstitutterne i Danmark ønsker

at have sikkerhed for deres udlån, og fravalg af revision medfører en forringet kreditvurdering

som i sidste ende vil være en omkostning for selskaberne. Der er derfor en tæt sammenhæng,

mellem de erfaringer Storbritannien har gjort, og de erfaringer vi har gjort i forbindelse med vores

spørgeskema. Pengeinstitutterne må derfor siges, at have en afgørende indvirkning på, om at

selskaberne ikke fravælger revision trods muligheden herfor.

Vælger selskaberne trods pengeinstituttets anbefaling alligevel at fravælge revision, vil

pengeinstitutterne underligge selskaberne nogle restriktioner. Restriktionerne afhænger dog

både af pengeinstituttets holdning og selskabets engagement.

Analyserne som er foretaget i Storbritannien, har også konstateret, at der er en sammenhæng

mellem omsætningsniveauet og de selskaber der frivilligt lader sig revidere. Det vil dermed sige,

at jo højere omsætning selskabet har, jo større var sandsynligheden for, at selskabet vælger

frivillig revision. Når revision frivilligt vælges anser selskaberne, i Storbritannien, ikke revision

som en omkostningsbyrde i forhold til den værdiskabelse, der vurderes at revisionen tilfører
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regnskaberne. Selskabernes størrelse spiller også en afgørende rolle, for interessen af revisors

rådgivningsydelser. De større og komplekse selskaber finder det revisors rolle mere værdifuld

end de mindre selskaber.

Revisorerne vurderes også at have betydning for selskabernes valg af erklæring, da revisors

position som virksomhedernes professionelle rådgiver spiller en større rolle.

Revisionsbranchens holdning i Danmark er generelt lidt modsigende. På den ene side ønsker de

at revision fastholdes og på den anden side, mener de, at kravene til erklæringsafgivelse er for

høje. Med krav menes der i særdeleshed kvalitetskontrollen, som foretages af revisortilsynet,

samt kravet til at revisor skal have et kvalitetsstyringssystem og dokumentere brugen heraf.

Indførelsen af kvalitetsstyrringssystemet, har medvirket til at revisors dokumentation hele tiden

skal være ajourført og revisor har derfor ikke mulighed for at dokumentere på bagkant. Kravene

til revisors arbejde har i alt almindelighed ikke ændret sig, og vi mener ikke, at kvaliteten i revisors

arbejde, hverken var bedre eller dårligere inden indførelsen af kvalitetsstyringssystemet. Det er

dog lettere for revisortilsynet, at fører kontrol med revisorernes arbejde efter indførelsen.

Det øgede tilsyn har dog haft den effekt, at flere revisorer melder sig ud af ReviReg, og medført

at assistance med regnskabsopstilling er blevet mere udbredt, da revisor her ikke er underlagt

kontrollen. Dette skal også ses i forhold til selskabernes valg af erklæringstype, da de

registrerede revisorer i Danmark tilbyder assistance med regnskabsopstilling i et større omfang

end de statsautoriserede. Erklæringer med lavere grad af sikkerhed, er ligeledes blevet et

konkurrence parameter i revisionsbranchen, da revisorernes indtjening er højere ved erklæringen

med lavere sikkerhed, da de er underlagt færre krav.

I Storbritannien mener flere, at revisionsbranchen vil blive opdelt i to, i forbindelse med de

kommende lempelser. Revisionsbranchen vil således blive opdelt mellem dem der tilbyder

revision, og dem som ikke gør. Tendensen som er beskrevet ovenfor, hvor selskabernes valg af

erklæringstype er påvirket af blandt andet størrelsen af revisionsvirksomheden, kunne indikere

at det samme vil ske i Danmark.

Udvidet gennemgang, som blev indført som et alternativ til revision med virkning fra

regnskabsåret 2013, har endnu ikke fået den store gennemslagskræft. Kun 6% af selskaberne i

regnskabsklasse B. har valgt denne erklæringstype, dette kan blandt andet skyldes, at nogle

revisorer anser erklæringstypen som et fejlprodukt. Udvidet gennemgang er lovteknisk sidestillet

med en revision, men giver dog ikke den samme grad af sikkerhed. Udvidet gennemgang
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udarbejdes på baggrund af et review med fire ekstra handlinger, men med en konklusion som

minder om revisionspåtegningen. Vi mener ikke, at der er overensstemmelse mellem revisors

arbejde, og den konklusion der udtrykkes ved en udvidet gennemgang. Dette forhold kan

medvirke til en øget forventningskløft, hvor revisor uretmæssig risikerer, at bliver draget til ansvar

for en uhensigtsmæssig standard.

I forbindelse med udvidet gennemgang spurgte vi erhvervsrådgiverne om de havde kendskab til

de ekstra handlinger revisor skulle fortage, og svaret viste stor usikkerhed. Dette giver en

indikation af, at der fortsat er usikkerheder i forbindelse med udvidet gennemgang, og at

rådgiverne ikke er nok oplyste. Der er flere rådgivere, som har en forventning om, at revisor

deltager i lageroptællinger, indhenter eksterne bekræftelser fra debitorerne og påser at

selskabets aktiver er tilstede på selskabets adresse. Dette understeger risikoen for en øget

forventningskløft i forbindelse med udvidet gennemgang, når forventningerne til revisors arbejde

er større, end de faktisk krav.

Generelt ses de standardiserede erklæringer som et problem i forhold til forventningskløften, da

erklæringerne synes uforståelige over for modtageren. Det er således ikke kun erklæringen for

udvidet gennemgang, der medfører forventningskløften. For at nedbringe forventningskløften er

der kun én løsning og det er information om revisors arbejde. Dette vil kræve en effektiv indsats

at få budskabet ud, og det nytter ikke, at selskabet der betaler for revisors ydelser ikke forstår,

hvad de betaler for. Alle interessenterne, som kunne have interesse i selskabernes regnskaber,

skal ligeledes forstå erklæringen og det arbejde revisor udfører i forbindelse hermed.

Analyserne af tendenserne i Storbritannien har vist, at trods lempelserne af revisionspligten har

39% af selskaberne, fortsat valgt at fastholde revisionen. Dette er effekten af markedsbaserede

incitamenter, herunder Principal-/agentteorien og i særdeleshed også signalværdien, som

kommer til udtryk i undersøgelserne i Storbritannien. Effekten vurderes overordnet at få den

samme indflydelse i Danmark, hvis grænserne hæves til EU’s regnskabsdirektiv. Dette vil

medføre et mere fleksibelt marked for revisionsydelser. Vi er dog overbeviste om, at der vil gå

en række år inden effekten af lempelserne vil blive afspejlet. Markedet skal blandt andet finde et

passende niveau og koalitionerne må tænke i nye baner for at få den ønskede sikkerhed.
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9 Konklusion

Revisionspligten i Danmark er fra perioden 2006-2013 lempet af flere omgange. Der er indført

en ny erklæringsstandard, som supplement til revisionen efter de internationale standarder.

Danmark er dog fortsat langt fra de maksimale grænser, som EU regnskabsdirektiv muliggør at

medlemslandene kan lempe revisionspligten til. Vi har den opfattelse, at Danmark med fordel

kan lempe revisionspligten yderligere. Vi ønskede at klarlægge, hvilke konsekvenser fremtidige

lempelser vil have. Dette ledte frem til afhandlingens formål, at undersøge;

”Kan Danmark med fordel lempe revisionspligten til grænserne i EU’s regnskabsdirektiv

og er/vil udvidet gennemgang, review og assistance med regnskabsopstilling være et

godt alternativ til revision? ”

Vi kan af vores teoretiske gennemgang konkludere, at der fortsat vil være et behov for revision,

selvom grænserne for fravalg af revision hæves. Dette udledes på baggrund af, at ejerne forsat

ønsker kontrol med ledelsen, samt at revision er en signalværdien over for selskabets

interessenter.

En lempelse af revisionspligten vil medføre en mere fleksibel regulering, således at denne delvist

overlades til de frie markedskræfter. Revisionspligten vil således blive reguleret ud fra et behov

fremfor et lovkrav. Det vil, ved lempelse af revisionspligten, i et større omfang være op til

selskabets ejere og interessenter, at vurdere behovet for revision.

Danmark er medlem af EU og er i forbindelse med sit medlemskab forpligtet til at følge EU’s

regler. Reglerne inden for regnskabsaflæggelse og revision kommer fra EU’s

regnskabsdirektiver. Den 12. juni 2013 vedtog europaparlamentet et nyt regnskabsdirektiv. Det

nye regnskabsdirektiv muliggør at selskaber kan fravælge revision, hvis selskaber på 2 af

hinanden efterfølgende år ikke overskrider nedenstående grænser;

 Balancesum: 6 000 000 EUR (DKK 44 mio.)

 Nettoomsætning: 12 000 000 EUR (DKK 89 mio.)

 Gennemsnitligt antal medarbejder i løbet af regnskabsåret: 50

Revisionspligten i Danmark kan derfor lempes til de ovenstående grænser fra 1. januar 2016.

Dette muliggør, at Danmark ville kunne lempe revisionspligten for hele regnskabsklasse B.
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Danmark er et af de medlemslande i EU, som har været mest konservative med lempelse af

revisionspligten. For at kunne fravælge revisionen i Danmark må selskaber på 2 af hinanden

efterfølgende år ikke overskride nedenstående grænser;

 Balancesum på DKK 4 mio.

 Omsætning på DKK 8 mio.

 Gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede på 12

Dette betyder at kun en tredjedel af selskaberne i Danmark, har mulighed for at fravælge revision.

I Danmark er der fire erklæringstyper som revisor påtegner et årsregnskab med.

Revisionserklæringen er erklæringstypen med den højeste fra af sikkerhed. Forud for

revisionserklæringen skal revisor udføre en revision efter de internationale revisionsstandarder.

De internationale revisionsstandarder er udarbejdet med henblik på revision af store og

komplekse selskaber. Regeringen indførte erklæringen udvidet gennemgang, som supplement

til den omfattende revision efter internationale revisionsstandarder. Denne erklæringsform, kan

vælges af alle selskaber i regnskabsklasse B. Revisors arbejde ved udvidet gennemgang er

mindre omfattende end en revision, efter som det udføres på baggrund af review efter ISRE 2400

og fire ekstra tillægshandlinger.

For selskaber som har fravalgt revision kan revisor påtegne regnskabet med erklæringerne

review efter ISRE 2400 og assistance med regnskabsopstilling efter ISRS 4410. Erklæringen om

assistance med regnskabsopstilling er uden nogen grad af sikkerhed og revisor afgiver derfor

heller ikke en konklusion i forbindelse hermed. Revisor anvender blot sin regnskabsmæssige

ekspertise og fornøden omhu til at udarbejde årsregnskabet. Såfremt revisor bliver klar over at

regnskabsgrundlaget er forkert eller ufuldstændigt, så skal revisor foretage en række ekstra

handlinger.

Afgivelse af erklæringerne skal altid være i overensstemmelse med erklæringens-

bekendtgørelsen. Revisor skal i sit arbejde tage hensyn til selskabets interessenter og omverden,

herunder investorer, kreditorer, offentlige myndigheder med flere. Revisors fornemmeste opgave

er at fungere som offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisor skal i sit arbejde ligeledes være

uafhængig og overholde en række etiske regler.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af de tidligere indførte lempelser, foretages en række

evalueringer af den lempede revisionspligt. Evalueringerne skulle belyse konsekvenserne ved
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de indførte lempelser. Det fremgår af evalueringerne, at der i takt med de indførte lempelser er

flere selskaber som fravælger revision, men ligeledes stiger antallet af selskaber der vælger

alternativerne review og assistance med regnskabsopstilling.

Der er i Erhvervsstyrelsens evalueringerne en vurdering af risikoen for tab af skatteprovenu og

øget økonomisk kriminalitet. SKAT’s opfattelse er, at langt de fleste selskaber som udgangspunkt

ønsker at efterleve reglerne, men at risikoen ligger i manglende kendskab til reglerne. Vi er

umiddelbart enig i vurderingen og mener, at manglende kendskab til reglerne er det største

problem. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har ikke konstateret

forhold som indikerer at den lempede revisionspligt øger risikoen for den økonomiske kriminalitet.

Erhvervsstyrelsen kan pålægge revision af et ellers ikke-revideret årsregnskab, hvis styrelsen

ved gennemgang af årsregnskabet konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til

selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen.

Evalueringerne analyserede yderligere på, hvorvidt der ville opstå en forringet regnskabskvalitet

ved fravalg af revision, vi mener Erhvervsstyrelsens konklusion herpå er forbundet med for store

usikkerheder til at kunne danne grundlag for denne konklusion. Vi valgte derfor at se nærmere

på revisionsbranchens holdning, hvoraf vi kunne uddrage, at der i optil 95% af alle regnskaber

for mindre selskaber korrigeres fejl inden regnskabet offentliggøres. Fravalg af revisors

involvering, vil derfor være forbundet med en risiko for forringet regnskabskvalitet.

Risikoen for forringet regnskabskvalitet vil øge behovet for revisors involvering og dermed

medføre, at revisor involveres selvom det ikke er at lovkrav. Dette underbygges af vores primære

empiri, hvor det fremgår af pengeinstitutternes krav, at der fortsat er en revisionserklæring på

årsregnskabet, når der er væsentlige udlån. Fravælges revisionen uagtet at pengeinstituttet har

frarådet dette, vil det medføre en dårligere kreditvurdering som medfører øgede

finansieringsomkostninger. I vores primære empiri har vi måtte konstatere at vi ikke har været

skarpe nok på spørgsmålet om, udvidet gennemgang tillægges samme værdi som revision.

Pengeinstitutternes holdning har hermed betydningen for selskabernes valg af erklæring. Vi må

modsætningsvis også konkludere, at pengeinstitutterne har manglende kendskab til revisors

arbejde og sikkerheden af de forskellige erklæringer. Vi mener derfor, at det er nødvendigt, at

pengeinstitutterne får mere information om det arbejde revisor udfører så selskaberne ikke bliver

pålagt revision, hvis øvrige erklæringer lever op til selskabets behov.
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Revisionsbranchen har også betydning for selskabernes valg af erklæringstype, da de

registrerede revisorer i Danmark, for eksempel tilbyder assistance med regnskabsopstilling i et

større omfang end de statsautoriserede. Modsætningsvis er tendensen, at udvidet gennemgang

er mere udbredt ved de statsautoriserede end de registrerede revisorer.

Pengeinstitutternes påvirkning på at selskaberne frivilligt lader sig revidere underbygges

yderligere af erfaringerne gjort i Storbritannien, der fastslår, at selskabernes kredit rating

forbedres ved frivilligt, at lade selskabet revidere.

Erfaringerne i Storbritannien, fastslår yderligere at der er en sammenhæng mellem

omsætningsniveauet og de selskaber der frivilligt lader sig revidere. Dette betyder, at jo højere

omsætning selskabet har, jo større var sandsynligheden for at selskabet vælger frivillig revision.

Når revision vælges frivilligt anser selskaberne i Storbritannien ikke revision som en

omkostningsbyrde i forhold til den værdiskabelse, der menes at revisionen tilfører regnskaberne.

Selskabernes størrelse spiller også en afgørende faktor, for interessen for revisors

rådgivningsydelser. Ydelserne er værdimæssigt større i store og komplekse selskaber.

En yderligere lempelse af revisionspligten vil med fordel kunne indføres i Danmark, da fravalget

af revision i et stort omfang vil blive påvirket af markedskræfterne, herunder også valget af de

øvrige erklæringstyper. En lempelse af revisionspligten vil medføre en øget fleksibilitet og en

bedre tilpasning selskabernes individuelle behov.

Assistance med regnskabsopstilling vælges allerede i øget omfang af virksomhederne, der har

mulighed for fravalg af revision, hvor revisors faglige ekspertise benyttes til at forestå

regnskabsudarbejdelsen, og indberetningerne til de offentlige myndigheder. Revisor skal på

trods af, at det ikke udtrykkes en konklusion på regnskabet, fortsat sikre fuldstændigheden af de

modtagne oplysninger og vurdere troværdigheden heraf.

Udvidet gennemgang er et alternativ til revision. Denne erklæringstype svarer til review med fire

supplerende handlinger, men er dog ikke så udbredt endnu. Dette kan skyldes, at nogle revisorer

ikke er så positive over for denne. Vores holdninger er, at der er manglende overensstemmelse

mellem det udførte arbejde og erklæringens konklusion, hvor revisor risikere uretmæssig at blive

draget til ansvar for en uhensigtsmæssig standard. Det vurderes, at denne erklæringstype ikke

bliver en succes, hvorfor man i stedet for bør se på muligheden for udbredelsen af review. Ved

en lempelse af revisionspligten til grænserne i EU’s regnskabsdirektiv vil alle selskaber i
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regnskabsklasse B, have mulighed for at vælge review og udvidet gennemgang vil derved blive

overflødig.

Vores holdninger er, at review og assistance med regnskabsopstilling vil været et rigtigt godt

alternativ til revision når revisionen fravælges. Derudover er vores holdning, at samfundet og de

enkelte selskaber vil have stor gavn af revisors fortsatte involvering.
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10 Perspektivering

Efter, i forrige kapitel, at have konkluderet, at Danmark med fordel kunne foretage en yderligere

lempelse af revisionspligten, samt at review og assistance med regnskabsopstilling vil være et

godt alternativ, for selskaber som fravælger revision.

I forlængelse heraf vil det være nærliggende og se på mulighederne for, at revisor fik muligheden

for at afgive supplerende oplysninger i forbindelse assistance med regnskabsopstilling. Hermed

give revisor muligheden for at henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på særlige forhold,

herunder eksempelvis ulovlig aktionærlån.

Vi nævnte i vores konklusion, at vi ikke havde været skarpe nok omkring pengeinstitutternes

holdning til, om de så udvidet gennemgang som værende sidestillet med en revision. Det kunne

derfor være nærliggende at foretage yderligere analyser heraf.

Lempes revisionspligten til grænserne i EU’s regnskabsdirektiv, så flere selskaber med

adskillelse mellem ejere og ledelse har mulighed for fravalg, vil det være interessant at se, hvilken

gruppe der har størst indvirkning på selskabets valg af erklæringspåtegning. Herunder holdning

og kendskabet til de fire erklæringstyper.

I forlængelse af implementeringen af EU's 8 regnskabsdirektiv i Danmark, er der kommet et

lovforslag om ændringer i årsregnskabsloven. Lovforslaget ligger op til at grænserne for

regnskabsklasse B hæves samt skemakravene for de mindste selskaber lempes. Det kunne

være relevant at se nærmere på de bagvedliggende analyser og identificere, hvilke argumenter

der har været med til at hæve grænserne for regnskabsklasse B og om der i analyserne er der

nogle samfundsmæssige konsekvenser.

Som tidligere nævnt blev udvidet gennemgang indført i 2013. Det må forventes, at der er en

indførelsestid før effekten afspejles. Det kunne derfor være relevant at se på, om denne fremover

vil blive mere udbredt og hvad de faktiske besparelser har været for selskaberne, som har valgt

erklæringstypen frem for revision.

Det sidste interessante punkt som vi mener kunne være relevant at se på, er selve

revisionserklæringen. Der er kommet en ændring til ISA 700 ”Udformning af en konklusion og

afgivelse af erklæring om et regnskab”. I den nye ISA 700 fremgår det, at konklusionen skal

rykkes op som det første punkt i revisionserklæringen. Det vil derfor være nærliggende at se på,

om dette kunne medføre en større forståelse for regnskabsbrugeren.
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13 Bilag

13.1 Antal selskaber i Danmark

Søgning I Bisnote på antallet af active aktie- og anpartsselskaber i Danmark, er jf. nedenstående
omkring 240.000.

Aktieselskaber

Anpartsselskaber
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13.2 Fordeling af virksomheder i Danmark

Søgning I Bisnote på virksomhedstyper i Danmark, viste nedenstående:

Type

Fordeling af

virksomheder i

Danmark 2014 %

ApS 218.269,00 33,9%

A/S 56.477,00 8,8%

I/S 23.759,00 3,7%

Fond/forening 54.439,00 8,5%

Andelsselskab 2.362,00 0,4%

Filialer af udenlandske virksomheder 1.220,00 0,2%

Enkeltmandsvirksomheder 279.858,00 43,5%

Øvrige og uoplyste virskomhedsform 6.593,00 1,0%

Totalt 642.977,00 100,0%
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13.3 Mail ved udsendelse af spørgeskema

Kære xxxx

Vi er i forbindelse med vores kandidatafhandling i gang med, at undersøge erhvervsrådgivernes kendskab
til revisors erklæringstyper, samt hvilke konsekvenser der kan være hvis revision fravælges.

Vi vil derfor høre om De vil være os behjælpelig med at svare på nedenstående spørgeskema.

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=14CHQJ9Q9P3N

Spørgeskemaet er anonymt og består af 14 spørgsmål. Besvarelses tiden er estimeret til 5-10 min.

Hvis De har spørgsmål er De velkommen til at skrive på soip08ab@student.cbs.dk

På forhånd tak for hjælpen

Med venlig hilsen

Sofie Nyenstad og Tine Thusgaard

Studerende på Copenhagen Business School (CBS) Cand.Merc.Aud (Revisorkandidat)
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13.4Gennemgang af spørgeskema

Spørgsmål 1 - ”Hvor mange års erfaring har De som erhvervsrådgiver?”

Spørgsmål er stillet for, at vi kan få et overblik over, hvor lang tids erfaring respondenterne har.

Grundet at vi forventer, at jo større erfaring de har, jo større indblik i reglerne.

 Under 1 år

 3-5 år

 Over 5 år

Spørgsmål 2 - ”Hvilken region arbejder De i?”

Vi vil gerne have et indblik i, om der er forskel på kendskabet til reglerne i de forskellige regioner.

 Region Nordjylland

 Region Midtjylland

 Region Syddanmark

 Region Sjælland

 Region Hovedstaden

Spørgsmål 3 - ”Har De kunder som har fravalgt revision?”

Vi ønsker et kendskab til, i hvor stort et omfang fravalg af revision er udbredt. Sammen med

ovenstående spørgsmål, få et geografisk overblik over om der er forskel på den enkelte

landsdele.

Spørgsmål 4 - ”Kender De forskellen på de erklæringstyper revisor kan påtegne et regnskab

med? ”

Der ønskes med dette spørgsmål at få en afdækning af, om de enkelt erhvervsrådgiver selv

mener, at have et kendskab til de forskellige erklæringstyper revisor kan afgive på et regnskab.

Spørgsmål 5 - ”Har De kendskab til grænserne for fravalg af revision? ”

Vi ønsker med dette spørgsmål, at få kendskab til om de enkelte erhvervsrådgiver selv mener,

at have kendskab til beløbsgrænserne for fravalg af revision.
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Spørgsmål 6 ”Hvilke af følgende beløbsgrænser knytter sigt til reglerne om fravalg af revision,

hvor selskaber kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af

følgende, tre størrelser på balancedagen?”

Markere et af nedenstående svarmuligheder, for hvert af paramterne.

Nettoomsætning

Nettoomsætning på 4 mio. kr.

Nettoomsætning på 8 mio. kr.

Nettoomsætning på 10 mio. kr.

Balancesum

Balancesum 1,5 mio.

Balancesum 4 mio.

Balancesum 6 mio.

Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 25 i løbet af regnskabsåret

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50 i løbet af regnskabsåret

Vi ønsker med dette spørgsmål, at teste om erhvervsrådgiverne har det kendskab, til de

forskellige grænser for fravalg i af revision, som de har erkendegivet i spørgsmål 5. Vi har valgt

at give respondenterne 3 valgmuligheder for hver kategori.

Spørgsmål 7 - ”Hvilken af følgende erklæringstyper har den laveste grad af sikkerhed?”

 Udvidet gennemgang

 Review

 Revision

 Ved ikke

Det ønskes at teste om erhvervsrådgiverne har kendskab til, hvor høj grad af sikkerhed der er

på de forskellige erklæringstyper. Hvis erhvervsrådgiverne ikke har kendskab til de forskellige

typer af erklæringstyper og graden af sikkerhed og deri også revisors arbejde, kan det tale for at

virksomhederne, kan nøjes med en erklæring med lavere grad af sikkerhed end revision.
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Spørgsmål 8 - ”Ved afgivelse af erklæring om udvidet gennemgang er der 4 supplerende

handlinger revisor skal udføre, ud over generelle review handlinger, hvilke af nedenstående

handlinger er dette?”

Angiv de relevante svar:

 Advokatbrev

 Deltage i lageroptælling

 Gennemgang af selskabets skattekonto

 Tingbogsudskrifter

 Saldobekræftelse fra selskabets debitorer

 Påse at selskabets aktiver er tilstede på selskabets adresse

 Sikre at selskabets lønindberetninger er foretaget korrekt til skat

Vi ønsker at teste om erhvervsrådgiverne har kendskab til de supplerende handlinger, som

revisor skal foretage i forbindelse med udvidet gennemgang. Der igennem kan vi få et indblik i

om erhvervsrådgiverne har kendskab til, hvor meget arbejde revisor skal lave ved afgivelse af en

udvidet gennemgang.

Spørgsmål 9 - ”Udtrykker revisor en konklusion ved afgivelse af en assistance erklæring på

opstilling af årsregnskabet?

I lighed med spørgsmål 7 ønskes der at få kendskab til om erhvervsrådgiverne kender forskel på

erklæringstyperne. For igen at se om selskaberne kan nøjes med en erklæring som f.eks. review

eller måske snarer assistance erklæring.
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Spørgsmål 10 - ”Hvilken af følgende konklusioner knytter sig til erklæringen for udvidet

gennemgang?”

Valgmulighed 1:

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

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt at selskabets aktiviteter og

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x i overensstemmelse med

årsregnskabsloven.

Valgmulighed 2:

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

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

selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x i

overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Valgmulighed 3:

Ved det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene,

at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 201x samt at selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret

1. januar – 31. december 201x i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Der er vores antagelse at erhvervsrådgiver i mange tilfælde, ikke læser revisionspåtegningen

igennem i forbindelse med et selskab aflægger et årsregnskab. Vi ønsker derfor at teste om

erhvervsrådgiverne, har kendskab til konklusionsafsnittet i revisors påtegning på årsregnskabet

i forbindelse med en udvidet gennemgang.
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Spørgsmål 11 - ” Har De kunder, som har haft mulighed for at fravælge revision ifølge

lovgivningen, men hvor De/I har gjort krav på at selskabet skulle revideres?

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke begrundelser har De/I haft herfor?

Vi ønsker at få belyst, om det er meget udbredt, at en kunde ønsker at fravælge revision, men

hvor banken har modsat sig dette, samt finde frem til begrundelser som bankerne anvender, hvis

de kræver at en kundes regnskab skal revideres

Spørgsmål 12 - ”Har det betydning, hvilket revisionsfirma, der påtegner regnskabet, når

selskabet har fravalgt revision? Herunder om der stoles mere de større revisionshuse som fx

PwC, frem for et mindre lokalt revisionsfirma”

Ja

Nej

Det er ifølge analysen foretaget CBS og FSR (Johansen & Keirtzner, 2014, s. 19) antagelse om,

at erhvervsrådgiverne stoler mere på regnskaber, hvis brevhovedet er fra et større revisionshus

end et af de mindre revisionshuse. Vi ønsker at finde ud af om dette er korrekt og om det

derigennem er muligt for mange mindre virksomheder i regnskabsklasse B, at fravælge revision

for i stedet at vælge assistance med opstilling regnskab, så længe det foretage af et større

revisionsfirma.

Spørgsmål 13 - ”Er det muligt for kunder der har fravalgt revision at optage lån i banken? ”

Ja

Ja, men kun ved sikkerhed i personlig formue.

Nej

Vi ønsker at finde ud af om det er muligt for virksomheder, der har fravalgt revision at optage lån

i banken og enten bekræfte eller afkræfte at dette er tilfældet. Spørgsmålet skal ses i

sammenhæng med spørgsmål 11 og 12.
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Spørgsmål 14 - ”Er der yderligere tiltag/restriktioner som kunder, der har fravalgt revision, er

underlagt? ”

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke?

Hvis en kunde fravælger revision vil vi gerne belyse, hvorvidt bankerne har en form for guideline,

som de skal følger over for disse kunder og hvad disse eventuelle guidelines kan indeholde.



129

13.5 Resultat af spørgeskema undersøgelse

1. Hvor mange års erfaring har De som erhvervsrådgiver?

2. Hvilken region arbejder De i?

3. Har De kunder som har fravalgt revision?

4. Kender De forskellen på de erklæringstyper revisor kan påtegne et regnskab med?

5. Har De kendskab til grænserne for fravalg af revision?
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7. Hvilken af følgende erklæringstyper har den laveste grad af sikkerhed?

8. Ved afgivelse af erklæring om udvidet gennemgang er der 4 supplerende handlinger revisor
skal udføre, ud over generelle review handlinger, hvilke af nedenstående handlinger er dette?
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9. Udtrykker revisor en konklusion ved afgivelse af en assistance erklæring på opstilling af
årsregnskabet?

10. Hvilken af følgende konklusioner knytter sig til erklæringen for udvidet gennemgang?

11. Har De kunder, som har haft mulighed for at fravælge revision ifølge lovgivningen, men hvor
De/I har gjort krav på at selskabet skulle revideres?
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11. Har De kunder, som har haft mulighed for at fravælge revision ifølge lovgivningen, men hvor
De/I har gjort krav på at selskabet skulle revideres? - Hvis ja, hvilke

 Hvis vi har virksomhedspant og enten varelager eller debitormasse udgør en væsentlig del af
balancen

 Bygge og anlægs virksomheder
 Selskaber hvor der er tinglyst virksomhedspant
 Produktion
 Hvor kreditgivning baseres på lager, debitorer mv.
 kunder med svag indtjening og soliditet.
 der hvor bestemte aktiv-poster har værdi for banken fx varelager.
 Svage engagementer
 Af kreditmæssige årsager, hvor vi ønsker højere pålidelighed
 Kreditsvage kunder
 alle kunder med udlån
 i forbindelse med virksomhedspant
 fx. virksomhedspant, flere ejere, store lagre og igangværende arbejder
 Hvis debitorer+lager+igangv.arb. >= 50% af balancen
 kapital og indtjeningsmæssige svage kunder
 Kriseramte kunder
 Ved bankengagement med kunden
 Svage kunder
 F.eks. ved virksomhedspant
 Risikobetonede kunder med væsentlige aktivposter eks. varelager
 Med store lagerbeholdninger.
 Kunder med svag bonitet og utilfredsstillende indtjening
 ved virksomhedspant

12. Har det betydning, hvilket revisionsfirma, der påtegner regnskabet, når selskabet har fravalgt
revision? Herunder om der stoles mere de større revisionshuse som fx PwC, frem for et mindre
lokalt revisionsfirma

13. Er det muligt for kunder der har fravalgt revision at optage lån i banken?

14. Er der yderligere tiltag/restriktioner som kunder, der har fravalgt revision, er underlagt?

 x
 Revisionspraksis er blot en del af det samlede vurderingsgrundlag. Vi vurderer i høj grad på

validiteten i materialet fra revisor - både det konkrete samt historisk - og sammen holder dét
med vores øvrige undersøgelser og vurderinger. Vi beder om dén revisonspraksis, der giver
mening ift. det enkelte selskab - og i nogen tilfælde beder vi revisor udføre konkrete revisions-
opgaver, i supplement til f.eks. en udvidet gennemgang eller review.
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 Umiddelbart ingen
 Vi ønsker generelt ikke nogen større risiko på engagementer der ikke revideres.

Er engagementet afdækket tilfredstillende, eksempelvis via private sikkerheder som vi har
vurderet har en tilfredstillende værdi - kan vi dog acceptere en sådan sag.

 Kan der ikke gives noget entydigt svar på¨- afhænger af flere faktorer.
 Kritisk gennemgang

Ved mellemregninger øget dokumentation
 Der kan bliver tale om øgede sikkerheder
 Generelt svært med kreditgivning.

Suppleres ofte med optællinger/erklæringer om delelementer i balancen.
 nej
 Ikke som udgangspunkt.
 Indgår i en helhedsvurdering.

Afhænger af sagens andre elementer, herunder indtjeningsevne,
formueforhold, som indgår i kreditvurderingen.

For en dygtig og "stærk" kunde vil det være lette for banken at slette lidt på revisionskravene,
mens det for den "dårlige" kunde kan være et afgørende "kontrolelement".

 Vi har for nærværende ikke forholdt os endeligt til de regnskaber, der alene er opstillede.
Holding er dog alt andet lige, at vi vil udfordre vores kunder på at få dem til som et minimum at
levere review.

 Nej
 Nej
 Det er individuelt.
 Kommentar til spørgsmål 13:

Det er som udgangspunkt et krav, at regnskabet er revideret. Selskaber kan "klasseficere" sig
til, at vi acceptere f.eks. udvidet gennemgang, men det vurderes på individuel basis.

 Det er holdningen/ et krav, at der foretages revision ved regnskaber, hvis der er tale om et eng.
med blanco element.

 nej
 Ingen
 ja, kunne være yderligere sikkerhedstillelse, periodevis opfølgning, mv.
 nej
 Kunder med lav bonitet krøves revison altid. Alternativt skal vi selv være sikre på at

virksomheden er sund samt være fuldt sikkerhedsmæssigt afdækket på engagementet.
 JA
 høj soliditet og indtjening.
 Afhænger af engagementet.
 Ikke som udgangspunkt - krav og restriktioner er altid individuelle for engagementer afhængig

af virksomhedens bonitet, samt historiske driftsresultater og budgetter og i sidste ende
boniteten og tilliden til ultimativ ejer.

 Der skal være en god grund til at vi accepterer fravalg af revision.
 nej
 Nej
 Generelt større risiko/engagement større krav til revision.

Samt selvfølgelig balancens sammensætning, større kompleksitet større krav omkring revision
 Deres regnskaber bliver analyseret helt på linje med øvrige kunder. Vi tillægger ikke revisors

påtegning særskilt betydning, med mindre der er tale om forbehold elelr supplerende
oplysninger. Kunder med små balancer, og dermed mulighed for fravlag, vurderes altid særskilt
og som en helhed sammen med ultimativ ejers økonomi

 En skærpet overvågning og opfølgning.
 Nej.
 Ikke generelt, men der kan måske findes enkelte tilfælde hvor der stilles større krav om

solvens, førend vi kan acceptere udbyttebetaling.
 Ved ikke
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 Der udvise øget forsigtighed ved långivning, dvs. der udføres endnu dybere gennemgang af
økonomiske forhold, især ved opgørelse af igangværende arbejder, forududbetalinger fra kunder
mv.

 Ja
 Nej
 Der skal ske bemærkning herom i vor interne regnskabsanalyse
 Umiddelbart er der krav om revision, dog kan kapitalforhold tilsige, at der opnås bevilling af

engagementet på baggrund af regnskaber med udført enten review eller udvidet gennemgang.

Det er således udelukkende kunder af meget god bonitet, hvor banken i øvrigt selv kan vurdere
risici der kan fravælge revision.

 I kreditgivningen er man opmærksom på, at der kan være usikkerheder i regnskabet.
Det vurderes om disse usikkerheder er væsentlige og der tages højde herfor.

 Der er flere forhold, vi skal være opmærksomme på. Bl.a. indhente suppl. materiale til
bekræftelse af formue og indtægter.

 Skærpet opmærksomhed ved årlig regnskabsgennemgang og tilhørende kundemøde.
 Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom

virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens
regler.

 Underlagt revisionspligt på første årsrapport, hvis virksomheden overskrider to af de tre
grænsestørrelser.

Virksomheden skal hvert år erklære i ledelesespåtegningen, om de har opfyldt betingelserne for
at kunne fravælge revision.

 I alle tilfælde vil det blive en vurdering af den enkelte kunde og dennes historik, formueforhold
og den person der stå bag.

 Øget opmærksomhed på hvilken aktivmasse kreditgivningen er baseret på.
 Nej.
 nej
 Ved ikke
 Hvis der er store igangværende arbejder, bør det dokumenteres, hvordan værdien er

fremkommet, og der laves en vurdering af metode samt sandsynligheden for, om det opgjorte
beløb forekommer at være korrekt.
Hvis der er store eller mange debitorer af ældre dato, bør fordringen afprøves - så det sikres, at
de er vedgået.

 Ingen
 Generel skærpet opmærksomhed når revision er fravalgt
 Ved ikke.
 Lagerlister

Balancer
Kvartalsvisopfølgning

 Ikke umiddelbart. Der ses væsentligt mere kritisk på materialet.
 Det er vist meget et spørgsmål om hvilken kunde der er tale om.
 Ikke specielt - det afhængetr af den enkelte kunde, dennes kompleksitet, finansierinbgs- og

sikkerhedsstrruktur og ikke mindst brance m.v.
 Forholdene er meget afhængige hvilke branche vi taler om
 Det er afhængig fra case til case
 nej
 Nej, men fakta er, at det ikke er lettere for kunder at låne penge, hvis ikke regnskabet er

revideret - vi tænker os om en ekstra gang.
 Nej
 Nej
 Vi er mere forsigtige i forhold regnskaber, hvor der er fravalgt revisionen. Overliggeren er

højere i forhold til kundens økonomiske formåen. Hvis der opstår udfordringer, så vil fravalg af
revision være et usikkerhedselement for os som långiver.

 Som PI forholder vi også i så fald til personen/personerne bag virksomheden og stiller krav om
fuld personlig hæftelse for evt. engagement.

 ikke nødvendigvis
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 Større krav til privat formue
 Nej
 når der er virksomhedspantebrev kræves der normalt revision.
 - vi ønsker generelt revision af virksomheders regnskaber, da det give et stærke udtryk for det

retvisende billede af virksomhedens status pr. balancedagen.

- mindre virksomheder fravælger revision for at spare penge, men det kan ofte vise sig dyrere
ikke at få revideret regnskab, pga. bankernes rating tager højde for dette ved fastlæggelse af
pris og vilkår / sikkerhedsstruktur på kunden.

 Nej
 Alene kreditmæssig stærke kunder eller hvor debitorer/varelager er ubetydeligt. Typisk liberalt

erhverv.
 Det kan være forskelligt fra situation til situation
 Afhænger af engagements størrelse og sikkerheder samt ikke mindst driftsresultatet og

sammensætningen af aktiverne og passiverne.
 Nej
 nej
 Nej
 Kreditvurderingen bærer præg af fravalt revision.
 Såfremt der fravælges revision/udvidet gennemgang/review vil kun der stilles skærpede krav til

sikkerhed.
 kan være kvartalsvis indberetning og lagerstyringssystem
 Nej
 Det er mere interessant at forholde sig til det faktum at bankerne under BASEL reglerne ikke

kan tillægge information værdi, når der er fravalgt revision, hvorfor kundens rating pr definition
falder til niveuet lige over default, hvilket alt andet lige medfører en høj låneomkostning, lig
høje renter. Der bør da derfor være en sammenhæng imellem kundens og bankens interesse -
og at der foretages revision.

 skærpede krav til løbende rapportering til os
 nej
 I nogle tilfælde kan vi kræve særskilt optælling af lager med revisors påtegning.
 Ikke som følge af fravalg af revision. Men vi er mere opmærksom på at værdier i blancen.
 Revision vil normalt være et krav, hvis banken har virksomhedspant.
 Det afhænger af kundens økonomiske situation. Vi vil ikke acceptere, at vores kunder fravælger

revision før de har fået vores accept.

Særligt de økonomisk svage kunder skal ikke fravælge revision.
 Nej.
 nej
 For små kunder skal årsrapporten være suppleret med erklæring om assistance med

opstillingen. Ved kunder med dårlig bonitet forlanger vi revision.
 Nej
 Ved fravalg af revision, er vi generelt mere skeptiske over for det foreviste materiale, og

yderligere tiltag igangsættes ofte.
 Ifølge ÅRL er der en række restriktioner/tiltag.
 der skal være buffer til såvel indtjening som formuen
 Ikke kendskab hertil.
 Nej, ikke nødvendigvis.
 Nej
 Hvis vi støder på en kunde der har fravalgt revision, vil vi som minimum kræve likviditetsbudget

og kvartalsvis opfølgning, indtil der aflægges nyt regnskab hvor der kræves revision.
 Fravalg kan have betydning for priser, og krav om yderligere sikkerheder.
 nej
 Nej. Men kunderne kan få forhøjet deres satser hvis der ikke udarbejdes regnskaber, da dette

ligger til grund for vores prisfastsættelse.

I vores verden skal vi som udgangspunkt have regnskaber ind årligt, og også gerne budgetter
og kvartalsopfølgninger.
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 Ikke nødvendigvis
 Vi behandler ikke kreditansøgninger fra kunder der har fravalgt revision.
 Det afhænger bl.a.
 Nej, umiddelbart ikke.
 Revisors erklæring udgør en marginal del af den samlede kreditvurdering i segmentet -

regnskabsklasse B. Der er andre forhold der vægter betydeligt mere.
 Det afhænger altid af en individuel vurdering. Er vi i tvivl om pålideligheden af tallene, vil vi

bede om revision.
Derudover vægter engagmentets størrelse, værdien af sikkerheder, kundens historik m. m.

 Ved fordrings- eller virksomhedspant skal der ske særskilt rapportering fra revisor, primært
vedrørende validering af varelager/debitorer.

 som udgangspunkt vil vi have revideret regnskab.
 Som rådgiver bruges der længere tid på at undersøge kundens forhold såfremt der er fravalgt

revision.
 nej
 Det kræver i har et godt kendskab til dem.
 Nej. Det er altid en samlet vurdering af økonomi, ejere, ledelse m.m.
 Besvares ikke
 Ikke umiddelbart
 Ved ikke

Gennemførselsstatus


