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 ABSTRACT 

The term “quality” is subject to massive debate as far as Danish financial reporting is concerned. For the past 

decade or more, auditing requirements have been undergoing many changes. Especially the requirements of 

the smallest companies belonging to reporting class B. From being subject to total audit, these companies 

may now opt out on using an auditor and do the bookkeeping and financial reporting without supervision by 

any specialists. The Danish constellation purposed for entrepreneurs – the so-called entrepreneurial compa-

nies “iværksætterselskaber” – was approved in 2014. However, after significant problems with compulsory 

dissolutions and bankruptcies, and arrears growing and growing regarding VAT, duties and taxes, it has been 

decided to eliminate the possibility of establishing new entrepreneurial companies, and the ones existing will 

therefore be forced to convert into private limited companies as a minimum. 

This will be the result of massive debates between politicians, the Ministry of Industry, Business and Financial 

Affairs, the Danish tax authorities, interest groups (FSR Danske Revisorer, Dansk Industri et al.) and of course 

Danish companies affected by either a more austere legislation or if the auditing requirements loosens even 

further 

By interviewing representatives of the smallest companies possible, which may opt out on using an auditor, 

and candidates within small and medium-sized Danish companies, the audit profile of which is significant, we 

find that we have established a plausible solution in terms of how we can improve the overall quality of the 

financial reporting.  

Focus should be on ensuring the payment of taxes, VAT, etc. and preventing fraud without making the ad-

ministrative burden of companies too heavy. Consequently, we find the implementation of an auditor obli-

gation to be an appropriate solution. We also believe that this obligation should contain mandatory supervi-

sion by the auditor signing the accounts and include at least a statement of assistance. Due to the low risk of 

corruption and the decent ethical morale displayed by Danish auditors, we believe that this should signifi-

cantly improve the overall quality of both the financial statements and tax returns as opposed to situations 

where small business owners undertake all these things themselves. 
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FORORD 

Vores motivation til at skrive vores speciale med fokus på kvalitet i årsrapporten bunder i vores – efterhånden 

- mangeårige arbejde i revisionsbranchen. Her har vi heldigvis mødt mange dygtige og dedikerede kolleger, 

som har sat en dyd i at aflevere en årsrapport med et retvisende billede, som samtidig også lever op til de 

kvalitetsmæssige krav og standarder arbejdsgiver og arbejdsgivers logo sætter til det afleverede stykke ar-

bejde. Revisionsbranchen har over tid oplevet en del ændringer med lempelsen af revisionspligten, indførslen 

af Udvidet Gennemgang og mange andre elementer, som gør branchen spændende og omskiftelig at arbejde 

i. 

Netop omskifteligheden ses ved de indførte lempelser af revisionspligten, som er blevet justeret over den 

seneste årrække. Dette har ført til en nyopstået ”stillingskrig” mellem Erhvervsstyrelsen, SKAT, interesseor-

ganisation (FSR blandt andre) og det pulserende erhvervsliv, hvor det handler om at finde netop den løsning, 

som tilgodeser erhvervslivet i en sådan grad, at det er nemt at arbejde i, men uden at gå på kompromis med 

den kontrolfunktion, som er nødvendig. Nødvendig både for at sikre at den aflagte årsrapport overholder 

formalia, men også at statskassen får sine tilgodehavender. 

Netop på baggrund af ovenstående, med afskaffelsen af Iværksætterselskaberne, Erhvervsstyrelsens rapport 

(Undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt), FSR’s modsvar og debatten i medierne i almin-

delighed mener vi, at vi har ramt en aktualitet i den danske revisionsbranche, som vi finder interessant at 

belyse yderligere.  

Det er vores ønske, på baggrund heraf, at kunne have en holdning, som vi tilkendegiver i perspektiveringen 

omkring vores syn på revisionsbranchen og typerne af erklæringer, som kan afgives under hensyntagen til 

den administrative byrde for virksomhederne og statens mulighed for kontrol med revisor fanget præcis i 

midten på denne vægtskål. 

 

God læselyst. 
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KAPITEL 1 

 INDLEDNING 

Revisionspåtegningen i en årsrapport er normalt det ”stempel”, som danske virksomheder Erhvervsstyrelsen 

og mange af virksomhedens andre interessenter anvender som værende et bevis for kvalitetssikringen af 

årsrapporten. Dette ses i lyset af revisors rolle, som offentlighedens tillidsrepræsentant, der ved sin påteg-

ning afgiver denne med høj grad af sikkerhed og bør derfor være en garant for kvalitet i den pågældende 

årsrapport. 

Revisionspligten er dog, i de senere år, blevet lempet i takt med ændringer i kravene i Årsregnskabsloven, 

som har haft til formål at mindske de administrative byrder for de mindste danske virksomheder. Lempel-

serne er sket siden 2006 med den første lempelse for små virksomheder d. 21. marts 20061. Denne lempelse 

medførte, at virksomheder i klasse B, der ikke overskrider mere end to af tre grænser, vil være i stand til at 

fravælge revision. Disse grænser var følgende: Nettoomsætning på 3 millioner kr., gennemsnitlige antal an-

satte på 12 og en samlet balancesum på 1,5 millioner kr.2 

Herudover blev der i 2006, i forbindelse med ovenstående, indført en række begrænsninger til muligheden 

for at fravælge revision. Disse omfattede dog kun fonde og selskaber, som ejer kapitalandele eller som udø-

ver bestemmende indflydelse, ligesom der blev indført en række udvidelser af revisionspligten. Dette kom, 

efter der blev observeret fejl i årsrapporter og efter, der blev opdaget aktiviteter af kriminel karakter.3 

I 2009 blev de ovenstående grænser lempet igen, det blev således vedtaget, at nettoomsætningen nu ville 

gå op til 8 millioner kr. og at balancesummen blev hævet til 4 millioner kr.4 

I december 2012 blev der foretaget de seneste lovgivningsmæssige lempelser af revisionspligten. Lempel-

serne introducerede begrebet udvidet gennemgang, som blev tilladt for alle virksomheder i klasse B, som på 

to hinanden følgende år, ikke overstiger to ud af tre følgende grænser; en balancesum på 36 mio. kr., en 

nettoomsætning på 72 mio. kr. eller et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 

50. 

                                                           

1 L 50 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om 
statsautoriserede og registrerede revisorer. (2006) 
2 L 50 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om 
statsautoriserede og registrerede revisorer, (2006) §50  
3 L 50 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om 
statsautoriserede og registrerede revisorer, (2006) §50 stk. 2-7. 
4 Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (2009) §1. 
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Ligeså blev det vedtaget, at de tidligere nævnte virksomheder, som ejer kapitalandele eller har bestemmende 

indflydelse, blev omfattet af de lempede regler for revision. Dog med det forbehold at de virksomheder, som 

ejer kapitalandelene, eller som udøver bestemmende indflydelse ikke sammenlagt overskrider grænserne 

for lempelsen.5 

På baggrund af disse lempelser vælger flere danske virksomheder i regnskabsklasse B at fravælge revisionen, 

og ca. 112.000 virksomheder har siden 2006 fravalgt den klassiske revisionserklæring.6  

I Sverige har den svenske rigsrevision i slutningen af 2017 foretaget en analyse af revisionspligten. I denne 

undersøgelse konkluderede rigsrevisionen, at selskaber som havde fravalgt revision generelt, vækster lang-

sommere i både omsætning og ansatte i modsætning til virksomheder med en revisor tilknyttet. Herudover 

konkluderede rapporten, at der er et fald i indberettede og indbetalte selskabsskatter. Dette mener den 

svenske rigsrevision at være en indikation på kriminelle aktiviteter og bevidst snyd, hvorfor de anbefaler til 

den svenske regering, at der skal ske en form for genindførsel og stramning af revisionspligten.7  

Disse lempelser vil ofte fremkalde både positive og negative reaktioner fra de involverede parter. Efter of-

fentliggørelsen af den svenske analyse samt flere udtalelser fra tidligere højt rangerede skattemedarbejdere, 

er der opstået en del kritik fra medierne, som i deres kritik tager udgangspunkt i undersøgelser udarbejdet 

af SKAT selv og brancheorganisationen for danske revisorer, FSR – danske revisorer. (FSR) 

Af de undersøgelser som inddrages i kritikpunkterne, er FSR’s undersøgelse vedrørende tendenserne i for-

bindelse med fravalg af revision for danske virksomheder. Denne er foretaget ud fra et eksternt firmas (Ex-

perian) og FSR’s egne beregninger. Udover at vise et stigende antal virksomheder som fravælger revision i 

2016, viser denne undersøgelse også, at antallet af fejl/bemærkninger i årsrapporten, som ikke kommer frem 

i offentligheden, i 2016 lå på ca. 11.200.8  

Hertil bliver der i mediernes kritik også inddraget SKATs egen nyeste rapport omkring kontrolaktiviteter. SKAT 

har selv opgjort, at de årligt har et skattegab på cirka 22,8 mia. kr.,9 hvoraf ca. halvdelen relaterer sig til små- 

og mellemstore danske virksomheder.10 SKAT oplyser selv, at kun en lille del af skattegabet skyldes bevidst 

snyd, mens den resterende del fremkommer ved fejl grundet manglende viden fra de parter, som indberetter 

oplysningerne. SKAT har selv lavet en vurdering, hvori de konstaterer, at 11 % af virksomhederne, som har 

                                                           

5 https://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L26/index.htm (2012) § 3-5 
6 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2017-pressemeddelelser/112000%20virksomheder%20har%20fravalgt%20revision#, den 
04-01-2019  
7 https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c0f3/1518435499282/RiR_2017_35_REVISIONSPLIKT_ANPASSAD.pdf, den 06-03-2019  
8 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2017-pressemeddelelser/112000%20virksomheder%20har%20fravalgt%20revision#, den 
04-01-2019 
9 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2247696, den 06-04-2019 
10 https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SAU/bilag/92/1839723.pdf side 4 
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fravalgt revision bevidst, forsøger at snyde i SKAT, hvor kun 7 % af de virksomheder, som har en revideret 

årsrapport, forsøger at snyde bevidst11. 

Der er også kommet politisk fokus på konsekvenserne ved lempelsen af revisionspligten. Dette skyldes, at et 

ikke-offentliggjort dokument fra SKAT så dagens lys i 2018. Dette dokument omtalte konsekvenserne ved 

lempelsen af revisionspligten i 2012. Her fremgik det direkte, at ”Hvis flere virksomheder får lov at slippe for 

at få en revisor til at kigge regnskabet igennem, vil det føre til en væsentlig svækkelse af regelefterlevelsen 

på skatteområdet - med et stigende skattegab til følge.”12 På baggrund af dette er det blevet heftigt debat-

teret blandt politikere, hvor mange har den holdning, at lempelse af revisionspligten og fravalg af revision 

har forringet kvaliteten i årsrapporterne og dermed også forringet korrektheden af skatteoplysninger og mu-

liggjort skattesnyd.13 

Herudover er der af den dansk Rigsrevision igangsat en undersøgelse, om grundlaget for lempelsen af revisi-

onspligten i 2012 var korrekt og godt nok gennemarbejdet.14 

Afslutningsvis har Erhvervsstyrelsen, for at imødekomme ovenstående kritikpunkter, selv foretaget en un-

dersøgelse omkring lempelsen af revisionspligten og konsekvenserne heraf. Heri konkluderer de, at virksom-

heder underlagt revision ikke har signifikant færre fejl i årsrapporten end virksomheder uden revision, lige-

som der ikke er signifikant forskel i skatte- og momsgabet. Dog konkluderer de også at virksomheder med en 

revisor tilknyttet, i en eller anden form (revision, bogføring, rådgivning, regnskabsmæssig assistance), gene-

relt har færre fejl i deres indberetninger, hvorfor de mener, at det mere er revisors rådgivende rolle, som er 

vigtig.15 Denne rapport er dog blevet kritiseret voldsomt af eksterne parter og også de revisorer, som har 

været med til at udarbejde den som eksterne konsulenter.16 

Hvorfor er der så, så stor debat fra de ovenstående parter i forhold til revisionspligten og lempelsen heraf? 

Dette skyldes først og fremmest, at alle ovenstående parter har forskellige dagsordner, de vil have frem og 

beskytte. For os er det interessante aspekt i denne diskussion, hvordan kvaliteten af årsrapporten bliver på-

virket, når revisionspligten lempes, og hvilke konsekvenser det har til følge. Da oplysningerne til SKAT og 

Erhvervsstyrelsen bliver opgjort på baggrund af udarbejdede årsrapporter, er det interessante at kigge på, 

om fejl skyldes en manglende kvalitet i årsrapporterne. Om disse eventuelt ville kunne forebygges, ved at 

virksomhederne genindfører revisionspligten, eller om revisionspligten overhovedet har en påvirkning af 

                                                           

11 http://nyheder.tv2.dk/politik/2018-01-31-politikere-vil-kigge-paa-reglerne-efter-tv-2s-skatte-afsloeringer, den 02.04.2019 
12 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-05-16-hemmelig-rapport-om-skattesnyd-politikere-foeler-sig-foert-bag-lyset, den 03-04-2019 
13 https://finans.dk/protected/erhverv/ECE10610769/skatteminister-det-er-nok-uklogt-at-lempe-revisionspligten-yderligere/?ctxref=ext, den 03-04-2019 
14 http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104849/lempelse-revisionspligt.pdf, den 03-04-2019 
15 https://em.dk/nyhedsarkiv/2018/december/dommedagsprofetierne-om-tidligere-lempelser-af-revisionspligten-holder-ikke-stik/, den 03-04-2019 
16 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-12-20-ministeriums-egen-ekspert-dumper-rapport-om-skattesnyd, den 03-04-2019 
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kvaliteten af årsrapporterne i forhold til andre erklæringstyper og i forhold til en hel fravælgelse af revisor, 

idet en ”blank” revisionspåtegning er et kvalitetsstempel til omverdenen om, at revisor har sikret kvaliteten 

af årsrapporten og de underliggende data.  
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 PROBLEMFORMULERING 

Forholdet mellem lempelsen af revisionspligten og påvirkningen af kvaliteten i de afgivne årsrapporter, vil 

danne baggrund for denne afhandling. Samtidig vil vi belyse forholdet omkring helt at fravælge revisor og de 

konsekvenser, det måtte have i stedet for at fravælge revision. 

I og med der er så mange involverede parter, som har en holdning til området og det faktum, at der er udar-

bejdet en lang række rapporter og analyser, som kommer frem til forskellige konklusioner alt afhængigt af, 

hvem der har foretaget analysen og hvordan disse tolkes, finder vi det interessant at undersøge nedenstå-

ende problemformulering med dertilhørende underspørgsmål. 

Hvordan påvirkes kvaliteten i en årsrapport ved fravalg af revision kontra fravalg af revisor, og hvordan kan 

kvaliteten forbedres fremadrettet? 

Underspørgsmål: 

1. Hvordan defineres kvalitet i en årsrapport? 

2. Hvordan er danske virksomheder underlagt kontrol af årsrapporten? 

3. Hvordan har de virksomheder, som er berørt af lempelsen oplevet påvirkningen i praksis? 

4. Hvorfor mener revisionsbranchen, at den nuværende revisionspligt skal revurderes? 

5. Hvordan vil kvaliteten af årsrapporten udvikle sig ved en yderligere lempelse/stramning af revisions-

pligten?  

6. Hvilke tiltag kan være med til at forbedre kvaliteten i årsrapporten fremadrettet? 
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 BEGREBSDEFINITIONER 

Dette afsnit har til formål at afdække og definere alle de centrale begreber, som bliver benyttet i afhandlin-

gen.  

Anvendt i praksis 

Dette begreb beskriver de handlinger, en revisor, rådgivnings-, bogførings- eller regnskabsvirksomhed fore-

tager sig i forbindelse med udførelsen af givne opgaver. 

Et retvisende billede 

Et retvisende billede er det udtryk revisorer anvender i deres påtegninger på årsrapporterne, når de er enige 

i at årsrapporten og regnskabsgrundlaget giver et retvisende billede af virksomhedernes aktiver, passiver, 

finansielle stilling og resultatet. Det er altså et udtryk for, om revisor er enig i at årsrapporternes er aflagt 

efter gældende lovgivning, og at informationerne i årsrapporterne er valide og ikke giver et forkert billede af 

virksomhedernes nuværende finansielle situation.  

Kunder 

I denne afhandling er begrebet kunder defineret og afgrænset til de virksomheder, som er potentielle revisi-

onskunder. Ligeledes vil der i afhandlingen være fokus på mindre virksomheder, hvorfor begrebet også af-

grænses til at dække virksomheder, som aflægger sin årsrapport efter regnskabsklasse B. 

Kvalitet 

Kvalitet er et essentielt begreb i afhandlingen som dækker over, hvor stor en del af årsrapporten der er aflagt 

i overensstemmelse med den relevante og gældende lovgivning samt standarder (ISA’er). Kvalitet i forbin-

delse med årsrapporten vil blive yderligere defineret i underspørgsmål 1. 

Offentligheden 

Offentligheden i denne afhandling består af de styrelser, institutioner etc., som har mulighed for at have 

indflydelse på den danske lovgivning og, som på baggrund heraf, udtaler sig i de danske medier omkring 

revisionspligten og konsekvenserne ved lempelsen heraf. Det antages, at disse offentlige interessenter har 

et hvis kendskab til, hvad revision er, og hvordan det fungerer i praksis. Derfor vil offentlighedsbegrebet 

omfatte faglige eksperter, interesseorganisationer, politikere og offentlige styrelser, som er berørt af revisi-

onspligten. Det noteres dog, at FSR ikke anvendes under offentlighedsbegrebet, idet det er revisorernes bran-

cheorganisation. I deres virke, som brancheorganisation, udsteder de ofte faglige tidsskrifter og standarder, 

ligesom de støtter revisorerne og har deres synspunkt, hvorfor deres synspunkt ikke vil reflektere offentlig-

heden.  

  



  Patrick Bentsen 
  Martin Nellemann 

 15

Revision og andre erklæringstyper 

Ved revision forstås de handlinger som en godkendt revisor udfører for at kunne udtale sig, om årsrapporten 

giver et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling på balancedagen. Udvidet gennemgang, review 

og assistanceerklæringen er erklæringstyper med en begrænset grad af sikkerhed sammenholdt med revisi-

onspåtegningen. Erklæringstyper behandles yderligere i underspørgsmål 2. 

Revisorer 

I afhandlingen vil revisorer omfatte godkendte revisorer, som vil have erfaring med revision af mindre virk-

somheder. Godkendte revisorer er defineret som registrerede eller statsautorisede revisorer.  

Revisionsstandarder og lovgivning 

Ovenstående forstås ved de gældende internationale revisionsstandarder (ISA’er) og erklæringer, udstedt af 

FSR, omkring revision og relaterede erklæringstyper. Der er udelukkende krav om anvendelse af ISA’erne ved 

medlemskab af FSR. Vi forudsætter, gennem afhandlingen, et medlemskab fra FSR og dette uddybes yderli-

gere i underspørgsmål 2. 

Ved lovgivning forstås den danske lovgivning som revisor er underlagt. 
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 AFGRÆNSNING 

I forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen, har vi valgt at foretage nedenstående afgrænsnin-

ger til sikring for, at nå tilpas i dybden med de enkelte underspørgsmål samt sætte en ultimativ dato for 

behandlingen af nytilkomne artikler, lovændringer med videre. Afgrænsningen er derfor som følger:  

Det forudsættes, at læsere af afhandlingen har et basalt kendskab til revisionsbranchen og de faglige begre-

ber og termer, som anvendes. På baggrund heraf, uddybes faglige begreber kun, hvis det findes relevant og 

der henvises til afsnittet begrebsdefinitioner. 

Problemformuleringen afgrænses som følger: Offentligheden for hvad angår SKAT og Erhvervsstyrelsen. Re-

visionsbranchen og deres holdning til revisionspligten og slutteligt danske virksomheder, som aflægger års-

rapport efter regnskabsklasse B. Der vil i afhandlingen omtales eksempelvis offentlige restancer som følge af 

svig, men hele elementet omkring økonomisk kriminalitet medtages ikke i denne afhandling, hvorfor Stats-

advokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) ej heller medtages. 

Afhandlingen følger dansk og internationale lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger og relevant EU-ret. I 

relation til danske virksomheder er disse, i udgangspunkt, ikke underlagt ISA’erne, men eftersom dette er et 

krav at anvende som medlemsfirma af FSR, anvender vi dette i vores afhandling. Redegørelse herfor følger 

ved behandling af underspørgsmål 2. Gældende dansk og international lovgivning, standarder, bekendtgø-

relser med flere, som anvendes ved revision og revisors andre påtegningsmuligheder anvendes ligeledes i 

afhandlingen. 

Empiri, som bliver indsamlet i opgaven, vil være primære data med udgangspunkt i interviews af revisorer og 

rådgivningsvirksomheder og minispørgeskema til udvalgte virksomheder. Relevante avisartikler, rapporter 

og udgivelser anvendes i tillæg som indikationer for offentlighedens holdninger og udgør vores sekundære 

data. Der vil i afhandlingen ikke blive anvendt andre dataindsamlingsmetoder. 

Som afslutning noteres det, at alle informationerne er indsamlet til og med 10. maj 2019. 
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 LÆSEVEJLEDNING 

Nærværende vejledning har til formål at tage læseren gennem afhandlingen og baggrunden for opbygningen 

heraf. Vores underspørgsmål danner rammen for problemformuleringen, og der henvises hele tiden hertil 

for at sikre ”den røde tråd” gennem afhandlingen.  

Der er indarbejdet seks underspørgsmål til problemformuleringen, som alle har til formål at belyse de for-

skellige aspekter ved de kvalitetsmæssige konsekvenser udviklingen i revisionspligten måtte have.  

  

Figur 1 - Læsevejledning, egen tilvirkning 

Kapitel 3 – Definitionen af kvalitet og de lovgivningsmæssige forudsætnin-

ger for årsrapporterne 
Her følger den bagvedliggende teori omhandlende vores definition af kvalitet, lov-
grundlaget, udviklingen heri samt revisors formål og opgaver i forbindelse med af-
læggelse af årsrapporten. På baggrund heraf kan analysearbejdet påbegyndes. 

Kapitel 4 – Analyse af revisionspligtens udvikling 
Analyse af den kvalitetsmæssige udvikling i årsrapporten ved lempelse af revisions-
pligten og hvordan kvaliteten antages at udvikle sig ved en yderligere lempelse eller 
ved en stramning. 

Kapitel 5 – Hvordan højnes kvaliteten i årsrapporten? 
Indholdet af fjerde kapitel inddrager analysens resultater med henblik på konkret at 
give et forslag på, hvordan kvaliteten i de danske årsrapporter, som på nuværende 
tidspunkt ikke er underlagt revisionspligt, kan højnes i fremtiden. 

Kapitel 1 - Introduktion og metode 
Her informeres læser om baggrund for valg af emne, indledning, problemformule-
ring, udarbejdede underspørgsmål, afgrænsningen, samt metodevalget for afhand-
lingen.  

Kapitel 6 – Konklusion og perspektivering 
Her afrundes afhandlingen i den sammenfattende konklusion, mens der inddrages 
perspektiveringer i forhold til de fundne resultater. 

Kapitel 2 – Empiri 
Her følger en gennemgang af, hvordan vi har behandlet den indsamlede empiri og 
hvad konklusionerne herpå har været, og hvordan vi har anvendt den indsamlede 
empiri i form af interviews, spørgeskema, rapporter med videre 



  Patrick Bentsen 
  Martin Nellemann 

 18

 TEORI- OG METODEGRUNDLAG/LITTERATURSTUDIE 

 INDLEDNING 

Formålet med dette afsnit er at give en overordnet beskrivelse af denne afhandlings videnskabsteoretiske 

synspunkt og grundlag, ligesom der vil komme en forklaring på, hvilke analytiske metoder der er anvendt til 

at analysere vores indsamlede empiri. Efterfølgende vil vi redegøre for selve reliabiliteten og validiteten af 

vores datagrundlag, samt hvordan vi har udvalgt vores indsamlede empiri.  

Det videnskabsteoretiske grundlag og synspunkt 

For at kunne give den bedst mulige forståelse for selve afhandlingen er det vigtigt, at læseren bliver informe-

ret omkring selve synspunktet og det videnskabsteoretiske grundlag i afhandlingen.17 Vores problemformu-

lering, som er grundlag for opgaven, er en eksplorativ undersøgelse, hvilket forstås som en problemformule-

ring, som har til formål at udforske og skabe større viden for den valgte problemstilling.18 Det metodiske 

grundlag i denne opgave har sit udgangspunkt i hermeneutikken. Denne videnskabsteori er humanistisk ori-

enteret og har sit fokus på relativistiske tankegange.19 Dette betyder, at der i stigende grad søges at tillægge 

sig mere viden. Det noteres, at fokus er på hensigten for de menneskelige handlinger og ikke en fuldstændig 

sandhed og videnskab, men mere som en subjektiv forståelse for samfundet.20 Når der tages udgangspunkt 

i denne tilgang, betyder det, at vi går til emnet med en samlet forståelse. Vi går i dybden med analyser og 

undersøgelser for at blive klogere indenfor vores emne. Der bliver altså skabt en grundigere viden og forstå-

else for emnet. Denne tankegang, med en viden, som bliver tillagt gradvist, betegnes også som den ”herme-

neutiske spiral”. 21 Med udgangspunkt i denne er det afhandlingens fokus og formål, at både skrivere og læ-

serne af afhandlingen, i takt med at afhandlingen læses, vil få en større forståelse af selve problemformule-

ringen og vores underspørgsmål og på baggrund heraf, at kunne komme med kvalificerede løsningsforslag til 

problemformuleringen. 

Afhandlingens metodologi i hermeneutikken er baseret på konstruktivismen. Dette betyder, at grundet rela-

tivismen erkender vi, at vi ikke har mulighed for at indsamle al den viden, der findes i verden, og derfor vil 

den sandhed, vi kommer frem til, være baseret på, hvordan virkeligheden erkendes af forskellige individer. 

Vi søger altså efter sandheden, men samtidig erkender vi, at det kun for os er muligt at opnå en relativ sand-

hed.22 Vi kan således gennem konstruktivismen opnå et kvalificeret bud på, hvordan kvaliteten i en årsrapport 

                                                           

17 Nyegaard, Claus ”Samfundsvidenskabelige analysemetoder”, 2. udgave side 9-10. 
18 Andersen, Ib ”Den skinbarlige virkelighed”, 5. udgave side 20. 
19 Thurén, Thorsen ”Videnskabsteori for begyndere” 2. udgave side 18. 
20 Nyegaard, Claus ”Samfundsvidenskabelige analysemetoder”, 2. udgave side 27-28. 
21 Andersen, Ib ”Den Skinbarlige virkelighed” 5. udgave side 196-197. 
22 Denzin & Lincoln 2005. S. 183-195 
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påvirkes, når der sondres imellem fravalg af revision og fravalg af revisor, og hvordan denne kan forbedres 

fremadrettet via forskellige individers sandhed. 

Kigges der på epistemologien, via konstruktivismen, kan vi konkludere, at denne er subjektiv. Det vil sige, at 

vi analyserer de forskellige individers subjektive holdninger til vores problemformulering i vores afhandling. 

Dette betyder, at vi med vores subjektivitet også analyserer og fortolker deres udtalelser og vores egen sub-

jektivitet vil have indflydelse på vores konklusion i afhandlingen.23 På baggrund heraf erkender vi, som tidli-

gere nævnt, at en fuldstændig sandhed ikke er muligt at opnå i vores afhandling, da vi ikke kan undersøge 

alle individer og deres holdninger i verden. Vi har således kun mulighed for at opnå en begrænset sandhed, 

som er taget ud fra enkelte udvalgte individers subjektive holdninger.24  

Afslutningsvis noteres det, at etikken i konstruktivismen er intrinsisk. Dette vil sige, at selve paradigmet tager 

udgangspunkt i relativisme. Intrinsisk etik har fokus på, at grænser hos de individer som vi identificerer som 

relevante for afhandlingens grænser ikke overskrides. Dette sikrer, at der ikke bliver udstillet individer i for-

bindelse med afhandlingen men blot, at deres holdninger bliver fremstillet. På den baggrund sikrer vi os også, 

at individerne er afklaret med at være en del af vores afhandling.25 

  

                                                           

23 Denzin & Lincoln 2005. s. 183-195 
24 Denzin & Lincoln 2005. s. 183-195 
25 Denzin & Lincoln 2005. S. 183-195 
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Kritisk blik på valg af paradigme 

Da vores valg af det konstruktivistiske paradigme gør, at vi kun opnår en sandhed ud fra udvalgte individuelle 

holdninger, betyder dette, at vores konklusioner som vi kommer frem til i afhandlingen, ikke vil være objek-

tive sandheder. Dette skyldes, at det er en forholdsvis lille population af individers holdninger og udsagn, 

som analyseres kvalitativt. En fuldstændig sandhed kunne opnås med positivismen som paradigme, men da 

vi anvender hermeneutikken, skaber vi en fortolkning af sandheden og derfor kan konklusionen af afhand-

lingen blive anderledes, hvis andre personer havde skrevet den. 

Vi vil, i udarbejdelsen af vores afhandling, foretage en række generaliseringer og drage sammenhænge på 

baggrund af vores egne individuelle konstruktioner. Disse er dog dannet på baggrund af enkeltstående indi-

vider, og derfor er det ikke en reel generalisering. Dette har stor betydning for konklusionen i vores afhand-

ling, da det ikke er en fuldstændig konklusion men en konklusion baseret på individers holdninger. Derfor er 

vores konklusion kun en lille del af de udvalgte individer og respondenters holdninger.26 Vi drager således, i 

vores afhandling, konklusioner på baggrund af interviews og informationer fra udvalgte politikere, erhvervs-

folk, revisorer, rådgivnings-, bogførings- og regnskabsvirksomheder og en række mindre virksomheder. Det 

betyder, at vores afhandlings konklusion vil være påvirket af disse udvalgte individers holdninger samt af 

vores egne, idet vi har erkendt, at vores holdninger er subjektive i forhold til afhandlingen.  

Datagrundlag 

I dette afsnit vil vi redegøre for de udvalgte analysemetoder, undersøgelsesdesign og teorier som anvendes 

i vores afhandling, ligesom de forskellige typer af data der anvendes, vil blive forklaret.  

Undersøgelsesdesign 

Afhandlingens undersøgelsesdesign vil, som udgangspunkt, være tværsektorielt. Det vil sige, at vi vil foretage 

sammenligning og indsamling af relevant data i en bestemt tidsperiode, som er ens for alle de indsamlede 

data.27 Dette undersøgelsesdesign anvendes, da der inden for en given periode vil blive indsamlet data, hold-

ninger og synspunkter fra de forskellige interessenter defineret tidligere i afhandlingen, herunder:  

1. Hvilke handlinger foretager revisor i forbindelse med udførsel af revision af årsrapporten i praksis?  

2. Hvilken kvalitet forventer offentligheden, at revisor udfører og anvender i forbindelse med revision 

af årsrapporten i praksis? 

3. Hvilken kvalitet forventer kunderne, revisor udfører og anvender i forbindelse med revision af års-

rapporten i praksis? 

                                                           

26 Denzin & Lincoln 2005. S. 183-195 
27 http://metodeguiden.au.dk/alfabetisk-oversigt/generelle-metodiske-overvejelser-og-problemstililnger/undersoegelsesdesign/, den 01-03-2019 
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Ovenstående synspunkter vil blive sammenholdt og det undersøges, om de forventninger fra hvert enkelt 

synspunkt er i overens med de underliggende revisionsstandarder. På den baggrund er det tværsektorielle 

undersøgelsesdesign vurderet til at være det bedste match for vores afhandling. 

Ligeledes vil det komparative undersøgelsesdesign også finde anvendelse i vores afhandling, idet dette består 

i at sammenligne flere forskellige synspunkter.28 Det vil således blive benyttet i forlængelse af de tværsekto-

rielle data, hvor vi ønsker at sammenholde de forskellige synspunkter for at identificere, hvordan kvaliteten 

påvirkes ved fravalg af revisor kontra fravalg af revision, og hvordan kvaliteten kan forbedres fremadrettet.  

Undersøgelsesteknik 

Undersøgelsen af denne afhandling sker med grundlag i revisionsteorien, de relevante og gældende lovgiv-

ninger og revisionsstandarder samt de tidligere nævnte tre synspunkter: Offentligheden, virksomheder op til 

og med klasse B, rådgivnings-, bogførings- og regnskabsvirksomheder samt revisorer. Vi vil variere vores un-

dersøgelsesteknik ud fra de tre synspunkter således, at vi får belyst de forskellige holdninger bedst muligt.  

De forskellige undersøgelsestekniker kommer til udtryk via først den deskriptive analyse, som vil komme til 

udtryk i det første afsnit i afhandlingen omkring kvaliteten i årsrapporten, da dette er en beskrivende pro-

blemstilling.  

Dog vil den mest anvendte og gennemgribende undersøgelsesteknik i afhandlingen være eksplorativ. Dette 

skyldes, at hele problemstillingen er en undersøgelse af et område. Derfor er den eksplorative analyse bedst 

anvendelig til at analysere offentlighedens, virksomhederne op til og med klasse B og rådgivnings-, bogfø-

rings- og regnskabsvirksomheder og revisorernes holdninger og synspunkter ved, hvordan kvaliteten påvirkes 

ved fravalg af revisor kontra fravalg af revision. 

Datatyper 

Der vil i afhandlingen blive inkluderet både primære og sekundære data.  

Primære data kommer fra de personlige interviews med rådgivnings-, bogførings- og regnskabsvirksomheder 

og revisorer samt de udvalgte virksomheder, som er respondenter for vores spørgeskema. Den modtagne 

primære data vil være præciseret således, at den er tilpasset til afhandlingen. Dog noteres det, at vi skal være 

kritiske i vores behandling af den primære data, da der er tale om subjektive holdninger og synspunkter fra 

de udvalgte respondenter. Der henvises til empiriafsnittet længere nede i afhandlingen, hvor behandlingen 

og indsamlingen af de to typer af data vil blive beskrevet og analyseret. 

                                                           

28http://metodeguiden.au.dk/alfabetisk-oversigt/generelle-metodiske-overvejelser-og-problemstililnger/undersoegelsesdesign/, den 01-03-2019 
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De sekundære data i afhandlingen vil bestå af relevante artikler, analyser, revisions- og lovgivningsstandarder 

og gældende lovgivning. Vi vil i behandlingen, af de sekundære data, forholde os kritisk til brugen af dem, da 

data er udformet således, at det afspejler forfatterens holdninger og dermed ikke er objektive. Herudover vil 

vi nærstudere de sekundære data grundigt og sikre, at vi sammenligner med lignende datakilder i henhold til 

at opnå en grundigere viden i henhold til den hermeneutiske spiral.  

I forbindelse med anvendelser af sekundære data skal det nævnes, at vi har taget kontakt til SKAT og Er-

hvervsstyrelsen for at få deres synspunkter og kommentarer til, hvordan kvaliteten i årsrapporten påvirkes 

ved fravalg af revisor og hvilke effekter lempelsen af revisionspligten har haft på kvaliteten i årsrapporterne. 

Vi er dog blevet informeret af styrelserne, at de ikke kan udtale sig om deres holdninger til ovenstående, men 

kun kan kommentere på lovgivningen. Dermed vil vi ikke få indsigt i deres synspunkter, hvorfor vi ikke har 

haft mulighed for at anvende deres primære data men kun sekundære data herpå.  

På baggrund heraf har vi, for at anvende sekundære data korrekt i forbindelse med ovenstående, søgt gen-

nem CBS databaser for at finde de relevante artikler med fokus på ”keywords” erhvervsstyrelsen, skat, lem-

pelse af revisionspligten og kvalitet. Dette gav en lang række artikler, hvor vi har sorteret de artikler, som vi 

vurderer som værende irrelevante fra. Herudover har vi også anvendt artikler fundet ved hjælp af google og 

andre offentlige søgemaskiner til at belyse offentlighedens holdninger, ligesom vi også har anvendt styrel-

sernes egne udarbejdede analyser indenfor området. I relation hertil nævnes det at vi i vores indledning har 

nævnt den udarbejde rapport fra den Svenske rigsrevision omkring hvilke konsekvenser det har for virksom-

heder, ved fravalg af revisor. Det har ikke været muligt at finde den samlede udarbejdede rapport, hvorfor vi 

kun forholder os til det notat fra den Svenske rigsrevision, hvor de kommer med deres konklusion og har 

derfor heller ikke anvendt analysen eller konklusionen yderligere i vores afhandling. 

Den sekundære data fra offentligheden vil selvfølgelig blive behandlet kritisk og vi vil have et stort fokus på 

kildekritik, da det primært er data fra offentligheden og dermed kan være politisk influeret. Dette er vi også 

opmærksomme på via vores konstruktivistiske tilgang til data. 

Analysemetoder 

Når vi anvender hermeneutikken, vil vi gøre brug af en kvalitativ metode. Dette betyder, at ved de interviews 

vi foretager med enkelte udvalgte personer, vil vi, for at undersøge vores emne grundigt, udarbejde en inter-

viewguide, med åbne spørgsmål, hvor det er muligt for respondenten at give sine meninger til kende.29 Vi 

har overvejet, om vi skulle lave et semistruktureret eller et ustruktureret interview. Ved det ustrukturerede 

                                                           

29 Nyegaard, Claus ”Samfundsvidenskabelige analysemetoder”, 2. udgave side 27-28 
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interview bliver samtalen fastlagt ud fra nogle fastlagte emner, hvilket er ideelt til personer med stor faglig 

kompetence, og når der er lang tid og mulighed for at interviewe respondenten igen.30 Ved det semistruktu-

rerede interview er der en udarbejdet liste med spørgsmål, der danner grundlag for selve interviewet, hvor 

der så er en sikker agenda, man gennemgår med plads til enkelte afvigelser.31 Vi har valgt at anvende det 

semistrukturerede interview, da vi mener, at det er den måde, hvorpå vi bedst sikrer, at vores interview bliver 

relevant, og at vi får svar på de vigtigste spørgsmål i vores afhandling. Afslutningsvis giver det semistrukture-

rede interview os også lejlighed til at stille opfølgende spørgsmål, mens vi er i gang med interviewet. Dermed 

øger vi vores viden, og på den baggrund anvender vi den hermeneutiske spiral.  

Herudover vil vi i denne afhandling også gøre brug af en metode, som afviger fra den kvalitative, nemlig den 

kvantitative metode, i form af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Her vil dog være enkelte spørgsmål, 

som vil være udarbejdet således, at respondenten har mulighed for at give åbne besvarelser, hvor deres 

holdninger og tanker kommer til udtryk. Denne metode og en mindre afvigelse fra hermeneutikken er valgt 

grundet, at vi har en meget stor population af respondenter, som skal give deres holdning til kende, og her 

har et spørgeskema den egenskab, at det bliver muliggjort at nå ud til en større population, end hvis vi ude-

lukkende foretager almindelige interviews. Det noteres, at det selvfølgelig ikke er muligt at udvælge alle virk-

somheder i Danmark til udsendelse af vores spørgeskemaer, hvorfor udvælgelsen af respondenter, vil blive 

gjort ved hjælp af inferens.32 Det vil sige, at vi kun sender spørgeskemaer til en repræsentativ del af vores 

samlede udvalgte population. Heraf vil vi være i stand til at kunne drage konklusioner på baggrund af vores 

undersøgelse. 

Ved udvælgelsen af respondenter for vores udsendelse af spørgeskemaer vil modtagerne være virksomheds-

ledelsen i de forskellige virksomheder. Disse ledere antager vi ikke har en dybere kendskab eller viden om-

kring udarbejdelse af skattespecifikationshæfter, årsrapporter eller revision etc. Derfor vil vi sørge for, at 

fagtermer og sproget i vores spørgeskema vil blive tilpasset til vores udvalgte respondenter. Dette gøres, for 

at spørgsmålene er klare og tydelige, og den pointe vi vil spørge ind til, er tydeliggjort, således at responden-

terne ikke bliver i tvivl eller afgiver forkerte svar.33 

Vores empiri vil blive forenklet og kategoriseret således, at vi kan danne os et større overblik ved, på den 

måde, at kunne fokusere på enkelte områder specificeret i vores problemformulering. Herved vil vi kunne 

                                                           

30 http://metodeguiden.au.dk/interviews/, den 01-03-2019 
31 http://metodeguiden.au.dk/interviews/, den 01-03-2019 
32 Andersen, Ib ”Den skinbarlige virkelighed”, 5. udgave side 166-167 
33 Andersen, Ib ” Den skinbarlige virkelighed” 5. udgave, side 175-178 
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svare på, hvad de vigtigste og væsentlige påvirkninger af kvaliteten i årsrapporterne har været for virksom-

hederne ved lempelsen af revisionspligten.  

 VALIDITET 

Validitet defineres som, hvorvidt det er retvisende spørgsmål, som stilles i opgaven i forhold til det emne, 

der skal undersøges. Der bliver i afhandlingen stillet en lang række spørgsmål for at kunne besvare problem-

formuleringen. De stillede spørgsmål vil omhandle alle de involverede interessenter i opgaven, herunder de 

relevante offentlige styrelser, virksomheder og eventuelle medarbejdere ansvarlige for udarbejdelse af regn-

skaber og økonomistyring. Spørgsmålene vil omhandle, hvordan disse involverede parter er blevet påvirket 

af lempelsen af revisionspligten, deres holdninger til påvirkningen af kvaliteten af årsrapporterne og deres 

tanker og holdninger omkring fravælgelse af revisionspligten og helt at fravælge revisor. Dette gøres, så vi i 

vores afhandling afdækker hele vores problemformulering. Der vil i nedenstående afsnit, omhandlende em-

piri, blive lavet en uddybning af hvert enkelt underspørgsmål med en forklaring for bevæggrundene for, hvor-

for netop disse spørgsmål er medtaget i afhandlingen.  

Underspørgsmålene og problemformuleringen omhandler vores daglige virke i revisionsbranchen, hvorfor vi 

begge går ind til opgaven med en stor forståelse og baggrundsviden. Når der tales om validiteten, kan dette 

både være godt og skidt for de data som skal behandles. Fordelene kommer til udtryk ved, at vi ikke har 

behov for at sætte os ind i fagudtryk og vi har en stor praktisk erfaring med forholdet omkring ændring af 

erklæringstype og fravalg af revisor. Dog kommer ulemperne også til udtryk fra vores bagland og praktiske 

erfaringer, idet at vi går forudindtaget til opgaven, hvorfor der er en risiko for, at vores underspørgsmål bliver 

for indforstået over for læserne af opgaven og over for respondenterne for vores spørgsmål.  

For at løse denne problemstilling, har vi i forbindelse med vores spørgeskema først gennemgået dette med 

folk i vores respektive revisionsafdelinger og efterfølgende, har vi sendt en test af spørgeskemaet rundt til få 

relevante respondenter fra vores netværk og tilrettet med de tilbagemeldinger, vi har modtaget. I forhold til 

vores forestående interviews har vi gennemgået vores interviewguides til de respektive interviews med de 

forskellige afdelinger i vores respektive firmaer, herunder særligt salgs- og faglig afdeling, da de har den stør-

ste erfaring med publikationer til omverdenen uden for revisionsbranchen. Deres bemærkninger og obser-

vationer blev taget til efterretning, ligesom vi også inden interview med hver af de udvalgte respondenter 

fremsendte interviewguides til dem og tog deres eventuelle bemærkninger til efterretning. 

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at de respektive spørgsmål er valide og vores analyse, som har 

grundlag i disse spørgsmål, derfor vil være i stand til at kunne besvare vores problemformulering tilfredsstil-

lende.   
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 RELIABILITET 

Reliabilitet defineres som, hvor præcist vores analyse og dokumentation er. En høj grad af reliabilitet vil be-

tyde, at uanset hvem der indsamler vores data og uafhængig af tid og sted, vil de opnå de samme resultater, 

som vi er kommet frem til i vores analyse. Vi ønsker en høj grad af reliabilitet, hvorfor vi sørger for, at det 

kun er os, som skriver opgaven, der er ansvarlig for indsamlingen af data, ligesom vi vil sørge for at anvende 

standardiserede metoder til at indhente data, herunder spørgeskema og interviews etc..34 I alle undersøgel-

ser vil der kunne opstå fejl. Hovedsageligt vil disse fejl opstå, fordi de udvalgte respondenter ikke er blevet 

spurgt korrekt, dette er også benævnt som en generel fejl. Herudover kan der også opstå det, som kaldes 

tilfældige fejl, som er fejl hvor en respondent f.eks. overser eller glemmer noget i deres besvarelser.   

For at sikre en så høj reliabilitet som muligt har vi som tidligere nævnt, inden udsendelse af vores spørge-

skema, gennemgået og testet dette med testpersoner, som vi har fundet relevante og taget deres input til 

efterretning.  

I forhold til de foretagne interviews har vi sørget for at udarbejde en udførlig interviewguide til de udvalgte 

respondenter, hvori der også fremgår baggrundsinformation om, hvad vi ønsker at opnå med interviewet og 

undersøgelsen samt de endelige spørgsmål. Dette er gjort for at sikre, at respondenterne er velinformerede 

og dermed i stand til at svare så udførligt som muligt på vores spørgsmål. Efter vi har sendt spørgeskemaerne 

afsted og udført interviews, har vi sørget for at udskille de data, som ikke har vist sig at være pålidelige, så 

disse ikke påvirker den samlede masse af respondenter.  

På baggrund af de udførte ovenstående handlinger er det vores vurdering, at det empiriske grundlag i opga-

ven har en tilfredsstillende høj grad af reliabilitet.  

  

                                                           

34 http://www.videntilhandling.dk/redskaber/validitet-reliabilitet, den 17-03-2019 
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KAPITEL 2 

 EMPIRI 

Dette afsnit har til formål at beskrive, hvordan de primære og sekundære data i afhandlingen er indhentet 

og behandlet. Valget af respondenter, indhentelsesmetodens grundstrukturering og selve databehandlingen.  

 INTERVIEW 

Som det tidligere er beskrevet ovenfor i metodeafsnittet, så er de personlige interviews foretaget med revi-

sorer og regnskabs- og bogføringsvirksomheder som de udvalgte respondenter. Vi er indforstået med, at 

antallet af interviews med de gældende respondenter ikke gør det muligt at opnå den perfekte sandhed. Vi 

vil dog stadigvæk kunne konkludere og drage sammenhæng mellem de forskellige partsindlæg ved de kvali-

tative interviews.  

Vi har med udgangspunkt i vores problemformulering et ønske om at interviewere en varieret andel af de 

danske revisionsvirksomheder, fordi vi ønsker at opnå en så bred forståelse som muligt for bedst muligt at 

kunne besvare vores problemformulering. Der vil dog primært blive fokuseret på revisionsvirksomheder af 

en mindre størrelse, som oftest beskæftiger sig med de mindre virksomheder. Ved interviews med de større 

revisionshuse har vi interviewet relevante personer i de afdelinger, som henvender sig til SMV-markedet.  

Afhandlingens problemformulering er udarbejdet med udgangspunkt i udarbejdelsen af en årsrapport og 

kvaliteten heri ved lempelse af revisionspligten. Derfor har vi valgt at have det som et krav til vores udvalgte 

respondenter at de skal have kendskab til processen for udarbejdelsen af en årsrapport og arbejde med dette 

i deres daglige virke, hvorfor der som udgangspunkt er valgt respondenter indenfor revisions-, regnskabs- og 

bogføringsbranchen, da disse er vurderet til at være de mest pålidelige kilder i forhold til vores problemfor-

mulering.  

Det har også været et krav, at de udvalgte respondenter beskæftiger sig med virksomheder i klasse B-seg-

mentet eller derunder, da disse virksomheder er essentielle for opgaven.  
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Nedenfor følger en samlet oversigt over de stillede spørgsmål ved interviews. De gennemførte interviews 

kan afvige fra interviewguiden. Hvis respondenten har fundet det interessant at inddrage yderligere, er der 

også stillet afklarende og/eller uddybende spørgsmål, hvorfor der henvises til transskriberinger i bilagsafsnit-

tet. 

1. 
Hvad definerer du som kvalitet, set i relation til årsrapporten? Og hvad definerer jeres kunder 

som kvalitet i en årsrapport? 

2. 
Hvordan har I oplevet påvirkningen af kvaliteten i årsrapporterne på baggrund af lempelsen af 

revisionspligten? 

3. Hvordan vurderer I, at kvaliteten i en årsrapport og revision påvirkes, ved skift af erklæringstype? 

4. 
Hvornår mener i, det bedst kan forsvares kvalitetsmæssigt at ændre erklæringstype for en virk-

somhed, til en erklæringstype med en mindre grad af sikkerhed? 

5. 
Hvilke typer af virksomheder er ud fra jeres erfaringer dem som oftest har fejl i deres årsrappor-

ter? Og hvilke typer af fejl er det i oftest retter, eller giver bemærkninger omkring i jeres påteg-

ninger? 

6. 
Hvordan vil kvaliteten af en årsrapport blive påvirket når der sondres imellem fravalg af revision 

og helt at fravælge revisor? 

7. 
Hvordan vurderer I samarbejdet mellem virksomhedernes andre interessenter (banker, Er-

hvervsstyrelsen, SKAT og andre myndigheder mv.) virksomheden, påvirkes hvis ikke der er en 

revisor inde over  

8. 
Hvordan ser I fremtiden for revisionspligten? Og hvordan ser det bedste scenarie ud fra jeres 

synspunkt, i forhold til forsat at kunne sikre kvaliteten i både årsrapporten og revisionen? 

Figur 2 - Stillede spørgsmål i forbindelse med interviews, egen tilvirkning 

Alle interviews er indhentet i perioden 8. januar 2019 til og med den 10. maj 2019.  
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Vi har forsøgt at opnå så mange interviews som muligt fra de forskellige revisionshuse og andre virksomhe-

der, og nedenstående er en oversigt over de forespurgte og opnåede interviews: 

Virksomhedstype Virksomhed Virksomhedstype Kategori 
Opnået 

interview 

R
e

v
isio

n
 o

g
 rå

d
g

iv
n

in
g

 

EY Statsautoriseret Revisionspart-
nerselskab 

Revision og rådgiv-
ning 

Stor Ja 

BDO Statsautoriseret Revisionsak-
tieselskab 

Revision og rådgiv-
ning 

Stor Ja 

Beierholm Statsautoriseret Revisi-
onspartnerselskab 

Revision og rådgiv-
ning 

Stor Ja 

Redmark Statsautoriseret Revisi-
onspartnerselskab 

Revision og rådgiv-
ning 

Mellem Nej 

Revisorgruppen Danmark 
Revision og rådgiv-
ning 

Mellem Ja 

Grant Thornton Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab 

Revision og rådgiv-
ning 

Mellem Ja 

Baker Tilly Denmark Godkendt Re-
visionspartnerselskab 

Revision og rådgiv-
ning 

Mellem Ja 

Kallermann Revision A/S 
Revision og rådgiv-
ning 

Små Ja 

Revisionsfirmaet Lars Bastholm 
Godkendt Revisionsanpartsselskab 

Revision og rådgiv-
ning 

Små Nej 

B
o

g
fø

rin
g

 o
g

 re
g

n
sk

a
b

sa
ssista

n
ce

 

Lagerblad Bogholderi & Regnskab 
v/Mona Lagerblad Larsen 

Bogføring og regn-
skabsassistance 

Små Nej 

Azets Danmark 
Bogføring og regn-
skabsassistance 

Mellem Nej 

Altia Administration ApS 
Bogføring og regn-
skabsassistance 

Små Nej 

DP Regnskab ApS 
Bogføring og regn-
skabsassistance 

Små Nej 

BKN Regnskabs- & Kontorservice v/ 
Britt Krarup Mølgaard Laursen 

Bogføring og regn-
skabsassistance 

Små Nej 

Regnskabsfirmaet v/Lis Eiring 
Bogføring og regn-
skabsassistance 

Små Nej 

Frk. Madsen Bogføring og Regn-
skab 

Bogføring og regn-
skabsassistance 

Små Nej 

Dit Regnskab ApS 
Bogføring og regn-
skabsassistance 

Små Ja 

eBogholderen.dk ApS 
Bogføring og regn-
skabsassistance 

Små Ja 

Figur 3 - Liste over indhentede og forsøgte interviews, egen tilvirkning 
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De interviewede respondenter er præsenteret jf. nedenstående afsnit: 

Claus Bonde Hansen (CB) 

Claus Bonde Hansen er Head of Transformation Audit, Senior Partner, statsautoriseret revisor fra BDO og har 

været en relevant respondent til brug for interviews i kraft af hans virke som partner i et af landets førende 

revisions- og rådgivningshuse for ejerledervirksomheder i SMV-segmentet, som netop kan omfattes af mu-

ligheden for fravalg af revision. 

Interviewet er vedlagt transskriberet som bilag 1. 

Morten Bothmann (MB) 

Morten er uddannet Cand.merc.aud. siden 2011 og har haft egen virksomhed med fokus på regnskabs-, re-

visions- og bogføringsydelser siden 2001. Han beskæftiger sig primært i sit daglige virke med virksomheder 

som er i klasse B segmentet eller mindre, og dermed virksomheder, som har muligheden for at fravælge 

revisor eller allerede har gjort det. Herudover er han valgt, grundet et interessant blogindlæg som Morten 

Bothmann var forfatter på.35 Heri redegør Morten Bothmann for sit og eBogholderens syn på, hvordan fra-

valget af revision har betydning for opgørelsen af skatten, som enten bevidst eller ubevidst opgøres forkert, 

hvis ikke revisor er involveret.  

Interviewet er vedlagt transskriberet som bilag 2. 

Christina Nyland Kaa (CN)  

Årsagen til interview med Dit Regnskab blev vurderet ud fra position og fokus i markedet, hvor de specialise-

rer sig i at yde bogføring, controllingopgaver og løbende assistance til virksomheder, som primært aflægger 

årsrapport efter regnskabsklase A eller B. CN er uddannet med en revisionsbaggrund via en HD-uddannelse. 

Interviewet er vedlagt transskriberet som bilag 3. 

Robert Fosbo (RF) 

Robert Fosbo, fagkonsulent hos Revisorgruppen Danmark, er selv uddannet som registreret revisor. Robert 

arbejder primært med regnskab, kvalitetssikring, hvidvask og revisions- og erklæringsopgaver for mindre 

virksomheder og sidder som fagkonsulent for brancheorganisationen Revisorgruppen, hvor han er med til at 

varetage og opdatere den faglige kvalitet i medlemsfirmaernes daglige arbejde og ydelser. 

Interviewet er vedlagt transskriberet som bilag 4 

  

                                                           

35 https://www.ebogholderen.dk/revision-betyder-det-noget-for-skat/, den 15-01-2019 
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Morten Bjerregaard (MBG) 

Morten Bjerregaard er partner i Kallermann Revision A/S. I sit daglige virke arbejder MBG med en lang række 

forskellige virksomheder og opgaver, primært dog med virksomheder som befinder sig på SMV-markedet. 

Morten har mere end 20 års erfaring i revisionsbranchen hos KPMG, EY og nu Kallermann, hvor 7 af disse år 

har været som statsautoriseret revisor og det seneste år som partner.   

Interviewet er vedlagt transskriberet som bilag 5. 

Peter Jensen (PJ) 

Peter er Associate Partner hos EY. Peter er uddannet statsautoriseret revisor og har mere end 25 års erfaring 

i revisionsbranchen, heraf de 23 hos EY. Peter er til dagligt ansat som Associate Partner i EY´s mid-market 

afdeling, som primært beskæftiger sig med SMV-segmentet for danske virksomheder. Han har en bred erfa-

ring med at betjene alle typer af virksomheder og størrelser samt erfaring med udviklingen i revisionskvalitet 

og kvaliteten og kravene til årsrapporterne generelt.  

Interviewet er vedlagt transskriberet som bilag 6. 

Peter Stokholm (PS) 

Peter Stokholm er revisionsmanager hos Grant Thornton Denmark. Peter er uddannet Cand.merc.aud. i revi-

sion og er i gang med at uddannelsen til statsautoriseret revisor. Peter har ca. 10 års erfaring i revisionsbran-

chen og arbejder til dagligt med en blanding af små og mellemstore danske og udenlandske virksomheder.  

Interviewet er vedlagt transskriberet som bilag 8. 

Jesper Seehausen (JS) 

Jesper er seniorkonsulent hos Beierholm i Faglig udviklingsafdeling. Jesper er udannet cand.merc.aud. og har 

en ph.d. Jesper er ligeledes underviser indenfor revision og erklæringer hos FSR og på Aalborg Universitet og 

er forfatter og med til at publicere artikler hos DJØF og FSR omhandlende revision, regnskab og selskabsret. 

JS’ primære daglige arbejde vedrører faglig udvikling og kvalitetssikring hos Beierholm. 

Interviewet med Jesper Seehausen er efter eget ønske ikke blevet optaget, hvorfor der kun foreligger referat 

af interviewet som bilag 6. 

Morten Schwensen (MS) 

Morten er partner, statsautoriseret revisor og direktør i Baker Tilly. Morten har en bred erfaring med danske 

ejerledervirksomheder og mange års erfaring i arbejdet med netop klasse B segmentet, som vores afhandling 

beskæftiger sig med. 

Interviewet er vedlagt transskriberet som bilag 9. 
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Yderligere overvejelser  

Vi har i forbindelse med en yderligere afdækning af holdningen blandt de eksterne konsulenthuse, som va-

retager bogføringen for de mindste virksomheder kontaktet yderligere syv lignende huse, som enten ikke har 

ønsket at medvirke eller ikke har givet svar. Med interviewene af Morten Bothmann og Christina Nyland Kaa, 

kombineret med vores egne praktiske erfaringer i arbejdet med de mindste virksomheder i regnskabsklasse 

B, vurderes dog, at vi indirekte har afdækket synspunkterne blandt ejerne i virksomhederne.  

Der er også gennemført en afklarende telefonsamtale med formanden for Foreningen Danske Bogholdere & 

Regnskabskonsulenter, FDBR, Rie Andersen. Dette var ikke et egentligt interview, hvorfor der ej heller fore-

ligger et transskriberet interview. Dog er hovedpunkterne fra telefonsamtalen og holdningen fra FDBR, re-

præsenteret ved eftersendt notat omhandlende certificering af bogholderstanden efter telefonsamtalens 

afslutning.  

Dette notat omhandlende certificering af bogholdere er vedlagt som bilag 14.  

Ydermere har vi forsøgt at tage kontakt til yderligere to statsautoriserede revisorer, som aldrig svarede til-

bage på vores henvendelser. 

I forbindelse med udførelsen af vores interviews har vi kontrolleret og forespurgt respondenterne omkring 

demografiske spørgsmål i forhold til uddannelse og de virksomheder og opgaver, de beskæftiger sig med i 

deres daglige virke. Dette for at sikre, at respondenterne opfylder vores krav. Vi har vurderet, at alle respon-

denterne opfylder alle kravene i forhold til vores problemstilling.  

Interviewstruktur 

Der er til brug, for alle de foretagne interviews, udarbejdet en interviewguide jf. bilag 14. Denne guide er 

udarbejdet for at sikre en konsistent struktur i interviewene og for at sikre, at det er de relevante emner, 

som bliver berørt. Strukturen er udarbejdet efter Bryman & Bell modellen for strukturering af et interview.36 

De personlige interviews er foregået med både revisorer samt regnskabs- og bogføringsvirksomheder som 

respondenter, og vi har designet interviewguiden således, at de svar vi modtager fra vores respondenter, vil 

kunne afdække samtlige problemstillinger i forhold til vores problemformulering. Derfor er vores interview-

guide også opbygget til at afdække hele problemstillingen omkring definitionen af kvalitet i forhold til års-

rapporten, og hvordan denne bliver påvirket ved revision og fravalg af revision med undtagelse af problem-

stilling 2 ”Hvordan er danske virksomheder underlagt kontrol af årsrapporten?” og problemstilling 3 

                                                           

36 Bryman & Bell 2015, s. 390 
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”Hvordan har de virksomheder, som er berørt af lempelsen oplevet påvirkningen i praksis,” ligesom der også 

forventes, at opnå forståelse for input til forbedringer til kvaliteten fremadrettet.  

Den udarbejdede interviewguide, er som tidligere nævnt, gennemgået med relevante medarbejdere på vores 

respektive arbejdspladser med henblik på at sikre, at fagligheden er i orden og at spørgsmålene er formuleret 

på en forståelig måde til de udvalgte respondenter. Vi har løbende, efter vi har foretaget de forskellige inter-

views, foretaget en række mindre tilretninger i forhold til spørgsmål og strukturen på interviewguiden, men 

overordnet set har denne været identisk gennem hele interviewprocessen af de forskellige respondenter.   

Alle interviews er blevet optaget i forbindelse med foretagelsen af interviewet og er efterfølgende transskri-

beret og vedlagt som bilag i opgaven. En transskribering sker ved, at der bliver skrevet ned helt præcist, hvad 

respondenterne svarer til de enkelte spørgsmål.37 Når vi har benyttet os af citater fra de forskellige inter-

views, er der korrigeret for eventuelle talefejl, således at forståelsen af de forskellige citater er gjort lettere.  

I forbindelse med udførslen af vores interviews har vi som tidligere nævnt udarbejdet en interviewguide og 

spurgt vores respondenter om følgende. Det noteres dog at ved enkelte interviews er der blevet stillet op-

følgende spørgsmål i forlængelse af modtaget svar, og disse varierer fra interview til interview, men fremgår 

alle af de transskriberede interviews. 

I forhold til resultaterne fra de forskellige interviews er disse vedlagt transskriberet som bilag til opgaven. 

Selve konklusionerne som er draget herpå, vil blive vist specifikke steder i de efterfølgende analyseafsnit i 

afhandlingen og vil blive taget frem, der hvor deres konklusioner er fundet relevante. 

  

                                                           

37 Bryman & Bell 2015, s. 497 
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 SPØRGESKEMA 

4.2.1 RESPONDENTUDVÆLGELSE OG METODE FOR UDSENDELSE 

Som det tidligere er beskrevet i metodeafsnittet, er det valgt at anvende virksomheder, som respondenter 

til vores spørgeskema. Der er dog valgt kun at inddrage klasse B virksomheder som relevante respondenter 

for spørgeskemaet, jf. de foretagne afgrænsninger tidligere specificeret i afhandlingen.  

Virksomhederne som er vurderet til at være relevante respondenter udvælges igennem Erhvervsstyrelsens 

database via Lasso X. Via Lasso X opsættes der søgekriterier i forhold til specifikke størrelseskrav på virksom-

hederne således, at vi er sikre på, at der er tale om klasse B virksomheder. Ved søgning efter disse kriterier 

blev der opnået en samlet respondentmasse på 2.770 virksomheder. Af disse virksomheder er det dog kun 

et samlet antal på 465, som har valgt at oplyse deres e-mailadresser, hvorfor dette er den reale respondent-

masse.  

Der er valgt at benytte e-mails som udsendelsesmetode til spørgeskemaerne, idet det er en nem og oversku-

elig måde at bevare overblikket over, hvem der har modtaget spørgeskemaet og samtidig er det en meget 

effektiv måde at gøre dette på. Vi har valgt at anvende ”SurveyXact” til udarbejdelse af spørgeskemaet.  

Vi har spurgt respondenterne om følgende: 

1. Hvilken aldersgruppe befinder du dig i? 

2. Hvilken region ligger selskabet i? 

3. Hvor mange års erfaring har du med økonomiledelse? 

4. Hvad er selskabets årlige omsætning? 

5. Hvad er selskabets samlede aktivsum? 

6. Selskabets antal ansatte 

7. Hvilken branche navigerer selskabet inden for? 

8. Hvilken størrelse revisor og rådgiver anvender du i dag? 

9. Er det at have en revisor ensbetydende med en højere kvalitet i årsrapporten set fra jeres synspunkt? 

10. Hvilken påtegning har selskabet ved seneste aflagte regnskab? 

11. Hvilken påtegning havde selskabet ved de forrige aflagte regnskaber? 

12. Hvis selskabet har skiftet erklæringstype, hvad er årsagen da? 

13. Hvilken påtegning påtænker selskabet ved det kommende regnskab? 

14. Hvad definerer I som kvalitet ved aflæggelsen af årsrapporten? 

15. 
Ved påtegning med en revisionserklæring, er selskabet da bekendt med den økonomiske besparelse ved 

fravalg af revision? 

16. Havde selskabet kendskab til muligheden for fravalg af revision? 

17. 
Såfremt selskabet har fravalgt en erklæring fra en revisor, har dette så haft betydning rent kvalitativt for 

resultatet? 

Figur 4 - Stillede spørgsmål ved udsendte spørgeskema, se ydermere bilag 19, egen tilvirkning 



  Patrick Bentsen 
  Martin Nellemann 

 34

Der er en generel konsensus om, at der ved udsendelse af spørgeskemaundersøgelse opnås en svarprocent 

på 5-10 %, når der anvendes e-mail og online spørgeskemaundersøgelser. Der blev ved spørgeskemaunder-

søgelsen modtaget i alt 30 besvarelser, hvoraf 26 besvarede alle spørgsmål, hvilket svarer til 5,5 %. Dette 

giver en stikprøvestørrelse, som er indenfor den forventede procentsats og udgøres udelukkende af virksom-

heder i klasse B segmentet, hvorfor vi anvender de modtagne svar til at kunne foretage kvalificerede analyser 

og kunne konkludere på baggrund heraf.  

4.2.2 SPØRGESKEMASTRUKTUR 

I lighed med interviewstrukturen er spørgeskemaet udarbejdet med udgangspunkt i Bryman & Bell modellen 

vedrørende spørgeskemaer.38 Vi har, med baggrund i problemstillingen i afhandlingen konkluderet, at spør-

geskemaet dækker problemstilling 1 ”Hvordan defineres kvalitet i årsrapporten” og 3 ”Hvordan har de virk-

somheder, som er berørt af lempelsen oplevet påvirkningen i praksis.” Disse underspørgsmål vil således 

danne grundlaget for spørgeskemaet, når det sendes til respondenterne.  

Spørgeskemaet er designet således, at de første indledende spørgsmål indsamler data omkring virksomhe-

dens størrelse, demografi og branche.39 Herefter følger spørgsmål omkring virksomhedernes holdning til det 

at have revision samt kvalitetspåvirkningen og definitionen i forhold til årsrapporten og afslutningsvis forhol-

det omkring fravalg af revision og konsekvenserne heraf.40 

Efter definitionen og typer af spørgsmål er fastlagt i spørgeskemaet, er der blevet anvendt forskellige skalle-

ringsniveauer til spørgsmålene afhængigt af formålet med spørgsmålet. Ved de demografiske og generelle 

spørgsmål er der anvendt en nominel skala, som er defineret ved, at hver enkelt svarmulighed har en lige 

stor vægtning, hvorfor denne skalering normalt anvendes til spørgsmål, hvor der kræves præcise svar.41 Dette 

kommer blandt andet til udtryk i spørgsmål 1 vedrørende aldersgruppen for respondenterne. Herudover er 

denne skala anvendt ved de spørgsmål, hvor vi ønsker at respondenterne skal tage stilling til et bestemt 

udsagn, som f.eks. ved spørgsmål 16 og 17. Ved de spørgsmål, hvor det ønskes at indhente respondenternes 

holdninger og eventuelle forventninger til en række udsagn, har vi anvendt den ordinære skala, som er defi-

neret ved en række forskellige kategorier, som hver har en forskellig værdi, og på baggrund heraf kan re-

spondenternes gennemsnitlige holdninger beregnes.42  

                                                           

38 Bryman & Bell 2015, s. 190 
39 Afspejlet i spørgsmål 1-7 fra spørgeskemaet, bilag 7 
40 Afspejlet i spørgsmål 8-17 fra spørgeskemaet, bilag 7 
41 Lindemann, Gitte og Boolsen, Watt Merete (2008), ”Spørgeskemaundersøgelser – fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene”, 1. udgave, s. 53 
42 Lindemann, Gitte og Boolsen, Watt Merete (2008), ”Spørgeskemaundersøgelser – fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene”, 1. udgave, s. 53 
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Ved hvert enkelt spørgsmål, hvor der er stillet et holdningsspørgsmål, er der også givet mulighed for, at re-

spondenterne kan uddybe deres svar. Dette gør, at der kan indsamles en større grad af kvalitative data. 

4.2.3 BEHANDLING AF DATA FRA SPØRGESKEMA 

Alt data fra SurveyXact, herunder alle besvarelser og resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse, er 

udlæst i grafer og tabeller og vedlagt jf. bilag 7. Data kunne udtrækkes direkte fra SurveyXact og over til 

tabeller. Vi har, på baggrund af disse tabeller, inddraget dem, som er fundet relevante i forbindelse med 

besvarelse af særligt problemstilling 3 men også problemstilling 1 i afhandlingen. Da alle virksomhederne 

som har deltaget i undersøgelsen, er i klasse B-segmentet, har der ikke været behov for at filtrere svarene, 

idet virksomhedsrespondenterne er inden for de ønskede kriterier. 

Resultaterne af spørgeskemaet er samlet set vist jf. bilag 7. Konklusionerne som er draget herpå, vil blive vist 

specifikke steder i de efterfølgende analysedele af afhandlingen og vil blive taget frem, der hvor deres kon-

klusioner er fundet relevante.  

 BEHANDLING AF SEKUNDÆRE DATA 

Dette afsnit har til formål at dokumentere, hvordan de større sekundære datakilder er behandlet. Der er 

tidligere i metodeafsnittet beskrevet, hvordan indsamlingen og behandlingen af sekundære data er gjort, og 

dette vil således omhandle konklusionerne herpå. Dette afsnit vil primært omhandle analyser og rapporter 

udarbejdet af FSR, idet disse har en væsentlig betydning for besvarelse af problemstillingerne i afhandlingen, 

særligt problemstilling 4 ”Hvorfor mener revisionsbranchen, at den nuværende revisionspligt skal revurde-

res?” 

De analyser der er modtaget af FSR, er henholdsvis ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved 

fravalg af revision”43 og ”Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen”44. Her er tale om ekstern ud-

arbejdet data fra FSR.45 Her er tale om procesdata, i forhold til de regnskaber, som er anvendt og styringsdata 

i form af de tal og statistikker, der er taget fra cvr og Erhvervsstyrelsen.46  

Den første undersøgelse ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision” bygger 

på de godt 252.000 indleverede regnskaber for 2016. Først definerer FSR, hvor stor en andel af de forskellige 

erklæringer, som er blevet afgivet i forbindelse med udarbejdelserne af årsrapporterne:47 

                                                           

43 Bilag 13 
44 Bilag 12 
45 http://www.kronsell.net/Tilelever/Kildes%C3%B8gning%20og%20kildekritik.pdf, den 07-04-2019 
46 http://www.kronsell.net/Tilelever/Kildes%C3%B8gning%20og%20kildekritik.pdf, den 07-04-2019 
47 Bilag 13 
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Figur 5 - Fordelingen af erklæringer, ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision” 

Efter dette grundlag er etableret, konkluderer FSR, at der er et fald i revisionserklæringer og en stigning i 

årsrapporter uden erklæringer. Efterfølgende konkluderer FSR, at der er et faldende antal anmærkninger i 

de indrapporterede regnskaber, hvilket de vurderer skyldes, at en lang række virksomheder fravælger revi-

sion og andre erklæringstyper på baggrund af lempelsen af revisionspligten. På baggrund af de udarbejdede 

analyser, på de indrapporterede regnskaber med erklæring på, er der ca. 10 % af disse, som har anmærknin-

ger, og denne konservative vurdering giver følgende udvikling i mistede oplysninger.48 

 

Figur 6 - Mistede anmærkning, ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision” 

Denne viser umiddelbart et fald i forventede anmærkninger, men dette skyldes, jf. FSR, at denne konservative 

beregning, undervurderer de fejl i selve regnskabsgrundlaget, som revisor også retter i forbindelse med 

                                                           

48 Bilag 13 – ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision” 
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revisionen, hvorfor FSR ikke vil afvise, at størrelsen af fejl og informationer, som bliver mistet, er højere. 

Ligesom der er forhold, som der ikke skal gives anmærkninger om ved en review eller assistanceerklæring, 

men som kræves ved revision eller udvidet gennemgang. Herudover vurderer FSR, at antallet af fejl som ikke 

bliver opdaget, er væsentligt større, fordi de mener, at der bør sammenlignes og beregnes ud fra tidligere år, 

hvor fravalg af revision ikke var så udbredt eller tilladt. Dette giver så nedenstående større andel af fejl på 

næsten 20.000 fejl i de forskellige årsrapporter.49 

Afslutningsvis konkluderer FSR altså, at der er mellem 11.239–19.499 årsrapporter, der potentielt har fejl, 

som ikke kommer frem i offentlighedens lys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den anden analyse ”Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen?” tager udgangspunkt i en spørge-

skemaundersøgelse sendt til i alt 575 revisorer, som er medlemmer hos FSR. Af de 575 svarede 155 af disse, 

hvilket gav en svarprocent på 27,3 %. Næsten 100 % af de adspurgte respondenter besvarede, at de revide-

rede regnskabsklasse B-virksomheder m.m. og er derfor repræsentative for denne afhandling.  

                                                           

49 Bilag 13 – ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision” 

Figur 7 - Det potentielle omfang af anmærkninger, ”Anmærkninger fra revi-

sor og mistede oplysninger ved fravalg af revision” 
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Figur 8 - FSR Survey, Hvem er du revisor for?, ”Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af årsregnskaberne”, august 2017 

Af de adspurgte svarede over halvdelen af revisorerne, at de retter væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget eller 

får virksomhederne til at rette fejlene. 

 

Figur 9 - FSR Survey, Har du rettet væsentlige fejl? ”Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af årsregnskaberne”, august 

2017 

Hvis ikke disse fejl var blevet rettet af revisor eller virksomhederne, konkluderer størstedelen af de adspurgte, 

at dette ville have givet en lang række fejl for de forskellige virksomheders interessenter særligt i grundlaget 

for skat, moms og kreditgivning. 
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Figur 10 - FSR Survey, konsekvenserne af dine rettelser, ”Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af årsregnskaberne”, 

august 2017 

På baggrund af de identificerede fejl i regnskabsgrundlaget/årsrapporterne har de adspurgte identificeret, at 

der oftest sker fejl i bogføringen og fejlfortolkning af regnskabspraksis og regler, ligesom næsten halvdelen 

konkluderer, at der også er fejl i overvurdering af aktiver og beregningsmæssige fejl, så der er ikke blot tale 

om manglende oplysninger, men fejl som har talmæssig betydning for regnskabsgrundlaget og årsrappor-

terne. I den forbindelse konkluderer de adspurgte, at disse typer af fejl oftest sker ved de lidt mere komplekse 

områder af virksomheden, som hovedsageligt vedrører debitorer, varelager og ejendomme. 

 

Figur 11 - FSR Survey, hvilke poster er der oftest fejl ved? ”Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af årsregnskaberne”, 

august 2017 
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Figur 12 - FSR Survey, Hvilke typer af fejl finder du? ”Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af årsregnskaberne”, august 

2017 

Afslutningsvis konkluderer de adspurgte respondenter, at det særligt er i de mindre virksomheder, med un-

der 10 ansatte, at der oftest sker fejl (83 %), og at disse også fører til de største akkumulerede fejl i regn-

skabsgrundlaget og dermed også i årsrapporterne.  

 

Figur 13 - FSR Survey, Størrelsesordenen på de fejl du finder ”Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af årsregnskaberne”, 

august 2017 

 

Figur 14 - FSR Survey, ”Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af årsregnskaberne”, august 2017 
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 KONKLUSIONEN PÅ ANALYSERNE OG KRITISK GENNEMGANG 

I og med at vi har at gøre med sekundære data, er det vigtigt at forholde sig kritisk hertil og kigge på, hvem 

afsenderen er, og hvad de ønsker at belyse.50 Der er tale om en brancheorganisation for revisorerne, som har 

publiceret disse analyser i deres eget blad til deres egne medlemsorganisationer, så der er i høj grad også 

tale om subjektive data.51 I forhold til selve den kritiske gennemgang heraf er det vigtigt at nævne, at FSR 

som brancheorganisation for revisionsbranchen selvfølgelig ønsker at belyse, hvor vigtig en revisor er i for-

hold til mængden af fejl i årsrapporterne og regnskabsgrundlaget. 

Den første analyse tager udgangspunkt i de indleverede årsrapporter for 2016, og dette grundlag er der ikke 

noget at anfægte imod, idet disse oplysninger er taget direkte fra Erhvervsstyrelsens databaser. Ligeså er de 

konklusioner, de drager på baggrund af anmærkninger i de årsrapporter, som er offentligt tilgængelige og 

som ligeledes er valide oplysninger, idet de igen er taget direkte fra Erhvervsstyrelsens databaser. Der, hvor 

der kan stilles kritiske spørgsmål er i forhold til de skøn, som FSR laver over til de virksomheder, som ikke har 

en revisor og dermed ikke skal offentliggøre en årsrapport og ej heller får udarbejdet en årsrapport med 

assistance herfra. Her anvender FSR den samme procentvise fordeling som ved de årsrapporter, hvor der er 

en revisionserklæring, som er offentliggjort, og hvor der er anmærkninger fra 2016-regnskaberne, ligesom 

de også anvender fejlprocenten fra 2013, hvor der ikke var så stor udbredelse af virksomheder, som fravalgte 

revision og revisor til at beregne den øvre grænse for fejlmængden, som ikke kommer til offentlighedens 

kendskab. Dette skøn kan udfordres, idet FSR jo er interesseret i at gøre dette så markant som muligt. Der er 

således ikke et validt datagrundlag til at understøtte, at der skulle være den samme fordeling af fejl og an-

mærkninger i de årsrapporter, som ikke har en revisor, som til dem der har. Det anslåede interval fra FSR på 

mellem 11.230–19.499 virksomheder, som ville have haft minimum en anmærkning, hvis de havde haft revi-

sion, virker dog som et plausibelt skøn, på baggrund af de oplysninger vi har indhentet i forbindelse med 

andre interviews og spørgeskema fra virksomheder, som forklarer om besværligheden ved selv at skulle ud-

arbejde en årsrapport uden revisionsassistance.  

På baggrund heraf kan vi godt anvende de opnåede konklusioner fra den første FSR rapport. Vi vil dog tage 

højde for, ved problemstillingen, at der er tale om skøn fra FSR´s side i forhold til vurderingen af antal af fejl, 

som ikke kommer frem til offentlighedens opmærksomhed. 

Den anden analyse tager udgangspunkt i en udarbejdet spørgeskemaundersøgelse udsendt til en lang række 

af FSR´s medlemmer af revisorer. Den samlede svarprocent er vurderet til at være repræsentativ, idet den 

                                                           

50 http://www.kronsell.net/Tilelever/Kildes%C3%B8gning%20og%20kildekritik.pdf  
51 http://www.kronsell.net/Tilelever/Kildes%C3%B8gning%20og%20kildekritik.pdf  
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ligger over den forventede tilbagemeldingsprocent på 5-10 % (ligger på 27 %). Derfor kan de opnåede kon-

klusioner danne grundlag for yderligere analyse fra vores side af. De udvalgte respondenter er alle revisorer 

og har derfor den rette viden til at kunne besvare problemstillingen, og derfor er der en høj værdi af validitet 

og reliabilitet. FSR konkluderer, at der er en lang række fejl, som revisor har rettet i regnskabsgrundlaget og 

årsrapporterne, som hvis ikke de havde været tilknyttet, ikke ville være blevet rettet. Der er tale om data, 

modtaget fra forskellige revisorrespondenter, som ikke har incitament til ikke at komme med retvisende svar, 

idet der er tale om anonyme undersøgelser. FSR baserer deres konklusioner på de modtagne svar, og de 

foretager ikke nogen skøn eller videre beregninger heraf til at danne sig et billede af deres konklusioner. Vi 

kan på baggrund heraf godt anvende FSR´s konklusioner om, at uden revisor vil der komme flere fejl i årsrap-

porterne, særligt i de mindre virksomheder. 
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KAPITEL 3 

 HVORDAN DEFINERES KVALITET I EN ÅRSRAPPORT? 

 INDLEDNING 

Dette underspørgsmål er valgt fordi, kvalitet er et essentielt begreb i afhandlingen, og det er derfor vigtigt 

for forståelsen og behandlingen af de kommende kapitler, at dette begreb bliver defineret og sammenhæn-

gen over til årsrapporten ligeledes bliver defineret. Med udgangspunkt i ovenstående forklaring behandles 

begrebet kvalitet og der vil i afsnittet forekomme både teori og empiri til besvarelsen heraf.  

Der vil i nedenstående afsnit blive definereret kvalitet i årsrapporten ud fra de forskellige interessenter og 

regnskabsbrugeres synspunkter for årsrapporten, idet opfattelsen og definitionen af kvalitet kan variere væ-

sentligt afhængigt af de enkeltes synspunkter. Således vil vi først definere kvaliteten i årsregnskabet ud fra 

offentlighedens synspunkt, og offentligheden defineres som kravene i årsregnskabsloven og begrebsram-

men.  Der vil hovedsageligt blive fokuseret på begrebsrammens niveauer og de grundlæggende kvalitative 

krav og forudsætninger i årsregnskabsloven §13 (niveau 5), idet disse har deres relevans for underspørgsmå-

let og er kvalitetskrav, som der ikke kan afviges fra. Derfor forudsættes det, at læseren af afhandlingen har 

kendskab til begrebsrammen generelt, idet de forskellige niveauer kun vil blive uddybet, hvor det er vurderet 

relevant for kvalitetskravene i årsrapporten. Herudover tages der udelukkende udgangspunkt i de krav, der 

er i årsregnskabsloven og ikke krav vedr. IFRS-regnskaber, idet de virksomheder som denne afhandling berø-

rer, udelukkende aflægger regnskaber efter årsregnskabsloven. Nedenstående er et specificeret overblik 

over begrebsrammens forskellige niveauer:52 

Kvalitetskravene som specificeres jf. nedenfor fra begrebsrammerne, er med til at understøtte virksomhe-

dernes overvejelser, om de har valgt den rette regnskabspraksis i årsregnskabet og om, det er nødvendigt at 

supplere årsregnskabet med yderligere information for at kunne være i stand til, at give et retvisende billede 

af virksomhedens finansielle situation. Årsregnskabsloven som begrebsrammerne bygger på, indeholder en 

”byggeklodsmodel”. Princippet i denne model er, at de helt små virksomheder har forholdsvist få generelle 

krav til årsrapporten, mens større virksomheder har langt flere krav. Dette betyder essentielt, at virksomhe-

derne i de forskellige klasser skal overholde kravene for deres regnskabsklasse, for som minimum at have et 

regnskab, som lever op til det kvalitative krav fra årsregnskabsloven.53  

                                                           

52 EY’s indsigt i årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19 kapital 4, side 56. 
53 EY’s indsigt i årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19 kapital 4, side 29. 
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 BEGREBSRAMMEN OG ÅRSREGNSKABSLOVENS BESTEMMELSER 

Begrebsrammen definerer grund-

læggende krav til årsrapporten, som 

virksomhederne skal aflægge, for at 

kunne underbygge årsrapportens 

retvisende billede, ligesom begrebs-

rammen udgør lovens teoretiske fun-

dament. Dette er defineret i føl-

gende niveauer: 

Niveau 1 – brugernes informations-

behov: 

Formålet med en årsrapport er at 

give regnskabsbrugere, der har brug 

for informationer om en given virk-

somhed enten finansielt eller ikke fi-

nansiel information. Dette betyder, at årsrapporten skal indrettes efter de enkelte regnskabsbrugeres typiske 

informationsbehov. Disse informationsbehov vil variere alt afhængigt af, hvem der er regnskabsbrugeren, 

om det er aktionærer, anpartshavere, interessenter eller kommanditister etc..54 Årsrapporten skal udarbej-

des, så grundlaget er egnet til at understøtte regnskabsbrugernes forventede økonomiske og virksomheds-

politiske beslutninger omkring virksomheden. Det er essentielt for, at kvaliteten i årsrapporten bliver højere, 

at informationerne afspejler regnskabsbrugernes informationsbehov, således at regnskabsbrugerne har mu-

lighed for at udføre prognose, kontrol og fordelingsopgaven.55 Disse informationsbehov udgør, sammen med 

de nedenstående kvalitative krav til årsrapporten, grundmålene i årsrapporten og i selve begrebsrammen. 

  

                                                           

54 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven nr. 1580 af 10/12/2015 §12, stk. 2. 
55 http://denprivateinvestor.dk/regnskabets-begrebsramme-indhold-opbygning/, den 06-02-19 
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Niveau 2 -Kvalitetskrav 

Alle relevante informationer for regnskabsbrugeren skal medtages i årsrapporten. Det vil sige at de informa-

tioner, som kan påvirke regnskabsbrugerens beslutninger skal medtages i årsrapporten, også selv om der 

ikke kan sættes tal på, idet dette kan være en oplysning omkring risici, sikkerhedsstillelser eller f.eks. going 

concern. Kvaliteten af relevans og oplysningerne heraf antages at være opfyldte, når alle informationer som 

er fundet relevante er medtaget i årsrapporten, og der ikke er udeladt oplysninger, som hvis regnskabsbru-

geren fik oplyst disse i årsrapporten, ville disponere anderledes.56 Herudover er kvaliteten af relevante infor-

mationer vurderet til at være høj, når de informationer som er medtaget, har bekræftelsesværdi eller prog-

noseværdi eller begge dele samtidigt. Bekræftelsesværdi er defineret ved, at informationerne i årsregnskabet 

gør det muligt for regnskabsbruger at bekræfte tidligere opsatte forventninger eller på baggrund af informa-

tionerne at ændre sit forventningsgrundlag. Prognoseværdien er defineret ved, at informationen i årsregn-

skabet har værdi, og derfor kan anvendes som input til prognoseopgaven, men oplysningerne må ikke være 

prognosticerende i sig selv. Det er således regnskabsbrugeren selv, som skal kunne anvende informationerne 

og lave en prognose.57  

Årsrapportens oplysninger skal være pålidelige, hvilket betyder at alle oplysningerne i årsrapporten, i et ri-

meligt omfang, skal kunne efterprøves. Der må derved ikke være oplysninger i årsrapporten, som er ureali-

stiske eller usandsynlige, idet dette vil kunne forvride regnskabsbrugerens indtryk af virksomheden og derved 

kan deres beslutningsproces blive påvirket ved kvalitetsmæssige mangelfulde oplysninger.58 

Validitet er det næste element i begrebsrammen, som påvirker kvaliteten og som er påkrævet, at oplysnin-

gerne i årsrapporten indeholder. Validitet i begrebsrammen defineres som, at oplysninger i balancen skal 

være økonomiske fænomener, som eksisterer i virkeligheden uafhængigt af selve balancen. Det vil sige, at 

posterne skal være semantiske således, at der i balancen er opdeling mellem aktiver, som er defineret som 

økonomiske fordringer og ressourcer, som finansieres af den anden del af balancen, som er egenkapitalen 

og forpligtelserne. Validiteten betyder således, at den finansielle information repræsenterer de økonomiske 

forhold, og at de økonomiske forhold, der bliver målt, er de forhold som skal måles. Den ønskede validitet 

opnås ved, at substansen af de underliggende økonomiske værdier i regnskabet bliver gengivet fejlfrit, neu-

tralt og fuldstændigt.59 Neutraliteten kommer til udtryk ved, at informationerne i årsrapporten ikke må være 

manipuleret af regnskabsbrugerens adfærd. Dette kan blandt andet ske ved et regnskab, som har en ”oppu-

stet balance”60. Fuldstændigheden kommer til udtryk ligesom ved relevansen beskrevet ovenfor. 

                                                           

56 EY’s indsigt i årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19 kapital 4, side 61. 
57 http://denprivateinvestor.dk/regnskabets-begrebsramme-indhold-opbygning/, den 27-12-2018 
58 EY’s indsigt i årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19 kapital 4, side 61. 
59 http://denprivateinvestor.dk/regnskabets-begrebsramme-indhold-opbygning/, den 27-12-2018 
60 http://denprivateinvestor.dk/regnskabets-begrebsramme-indhold-opbygning/, den 27-12-2018 
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Afslutningsvis kommer fejlfrit-udtrykket frem ved, at årsrapporten skal have et minimum af nøjagtighed før 

at informationen kan være valid. 

Oplysningerne i årsrapporten skal være sammenlignelige, også selvom årsregnskabsloven ikke nævner sam-

menlignelighed særskilt, så må dette anses for værende et naturligt kvalitetskrav til årsrapporterne, idet det 

er implicit adresseret i de grundlæggende kvalitetsforudsætninger beskrevet i årsregnskabsloven § 13 og 

yderligere uddybet i nedenstående afsnit. Sammenlignelighed vedrører forholdet imellem to eller flere ens 

poster, som skal kunne sammenlignes over tid og på tværs af virksomheder eller aktiviteter.61  

Niveau 3 – Definition af elementer 

Definitionen af elementer er med til at sikre, at alle poster og elementer i årsrapporten er defineret korrekt 

og dermed er med til at sikre kvaliteten i årsrapporten. Helt grundlæggende vil dette sige, at årsregnskabslo-

ven og begrebsrammen bygger på nogle elementer, som alle poster skal indsættes under. Dette er i henhold 

til det formueorienterede regnskabsparadigme, hvorfor definitionerne i begrebsrammen er baseret ud fra 

balancen og ikke resultatopgørelsen, idet disse er afledt af balancens begreber. Dette betyder, at før at års-

rapporten er korrekt og dermed at kvaliteten er i orden, skal posterne være defineret ud fra følgende begre-

ber: 

Aktiver – er ressourcer som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og 

hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at komme virksomheden til gode fremadrettet. Dette er 

yderligere defineret af kontrolrammen, som lægger vægt på, at der bliver sikret fremtidige økonomiske for-

dele på baggrund af aktivet og at virksomheden er i stand til at afskære andre for adgang til aktivet.62 

Forpligtelser – Nuværende forpligtelser for virksomheden som er opstået på baggrund af tidligere begiven-

heder, hvor den fremtidige indfrielse heraf forventes at medføre en afståelse af fremtidige økonomiske for-

dele. Dette betyder, at hvis en transaktion af en given art opfylder definitionen på en forpligtelse eller et 

aktiv, men ikke er indenfor indregningskriterierne som nævnt ovenfor, så skal denne transaktion indregnes i 

driften i resultatopgørelsen eller eventuelt oplyses i noten.  

Afslutningsvis defineres indtægter og omkostninger som følgende: Indtægter er stigninger i økonomiske for-

dele i den nuværende regnskabsperiode i form af enten en tilgang eller værdistigning af aktivmassen eller et 

tilsvarende fald i forpligtelserne i balancen, som afledt heraf vil medføre en stigning i egenkapitalen. Dog 

noteres det, at tilskud fra ejere, som øger egenkapitalen, ikke indgår som en indtægt.63 Omkostningerne 

                                                           

61 EY’s indsigt i årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19 kapital 4, side 61. 
62 EY’s indsigt i årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19 kapital 4, side 62. 
63 EY’s indsigt i årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19 kapital 4, side 63. 
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defineres som et fald i de økonomiske fordele i den nuværende regnskabsperiode i form af en nedgang/af-

gang eller værdiforringelse af aktivsummen eller en forøgelse af forpligtelserne, som afledt heraf medfører 

et fald i egenkapitalen64. 

Niveau 4 – Indregning og måling 

For at opfylde kvalitetskravene til årsrapporten skal der tages højde for indregning og målingskriterierne de-

fineret i årsregnskabsloven. Der er to kriterier, som skal overholdes før transaktioner og poster kan medtages 

i balancen og afledt heraf i resultatopgørelsen. Det skal være sandsynligt, at eventuelle fremtidige økonomi-

ske fordele vil tilgå eller fragå virksomheden, før at der kan indregnes et aktiv eller en forpligtelse. Dette 

betyder i praksis, at det skal være mere end 50 % sandsynligt, at økonomiske fordele vil tilgå eller frafalde 

virksomheden.65 Herudover skal alle begivenheder kunne måles validt til enten kostpris eller dagsværdi. I 

praksis betyder dette, at begivenheder i år ét normalt indregnes til kostpris. I forhold til måling i det formue-

orienterede regnskabsparadigme anvendes generelt fem forskellige målegrundlag, historisk, kostpris, amor-

tiseret kostpris, salgsværdi, nettorealisationsværdi og kapitalværdi.  

Niveau 5 – Klassifikation og præstation 

Igen for dette niveau skal der være to kriterier opfyldt i årsregnskabet. Grundlaget for klassifikationen skal 

være relevant for de relevante regnskabsbrugeres informationsbehov, både i forhold til kontrol og progno-

seopgaven. Ligeledes skal begivenheder og transaktioner kunne identificeres ud fra de relevante og valgte 

kriterier, så der bliver skabt homogene klasser.66 

Niveau 6 - Grundlæggende forudsætninger 

Når der tales om kvalitet i en årsrapport, tages der udgangspunkt i den grundlæggende lovgivning og ret-

ningslinjer, som er fremlagt i begrebsrammerne beskrevet ovenfor og i årsregnskabsloven. Årsregnskabslo-

ven definerer rammerne for, hvad en årsrapport skal indeholde og er dermed også et udtryk for de regler, 

som definerer de kvaliteter en årsrapport som minimum skal indeholde for at kunne give et ”retvisende” 

billede af den pågældende virksomhed eller koncerns finansielle stilling.67 Begrebet retvisende billede skal 

understøttes af en ledelsesberetning, som giver en retvisende redegørelse for de relevante forhold, som be-

retningen indeholder, således at der er konsistens imellem indholdet i årsrapportens finansielle stilling og de 

oplyste forklaringer i ledelsesberetningen.68  

                                                           

64 EY’s indsigt i årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19 kapital 4, side 63. 
65 EY’s indsigt i årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19 kapital 4, side 63. 
66 http://denprivateinvestor.dk/regnskabets-begrebsramme-indhold-opbygning/  
67 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven nr. 1580 af 10/12/2015 kapitel 3, §11 
68 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven nr. 1580 af 10/12/2015 kapitel 3, §11 
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De grundlæggende forudsætninger og kvalitative krav som en årsrapport skal indeholde, er defineret i års-

regnskabsloven som værende følgende:  

- At årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed).  

- Hensyntagen til reelle forhold og dermed ikke inkludere forhold som ikke har relevans (substans), 

samt udelukkende at inddrage relevante forhold og ikke ubetydelige forhold i årsrapporten (væsent-

lighed). 

- Årsrapporten skal aflægges efter going concern princippet, om at der er en forventning om at virk-

somhedens drift er fortsættende i de efterfølgende regnskabsår med mindre, at det ikke antages at 

virksomheden kan fortsætte, hvorved regnskabet skal tilpasses hertil. 

- Enhver værdiændring skal vises i årsrapporten uanset om denne er positiv eller negativ (neutralitet). 

- Alle transaktioner, forhold, begivenheder og eventuelle værdiændringer skal indregnes på det tids-

punkt, hvor de indtræffer (periodisering). 

- Indregning og målingskriterier skal anvendes ensartet på alle ens typer af forhold (konsistens). 

- Alle transaktioner, forhold, begivenheder og eventuelle værdiændringer skal indregnes og måles 

hver for sig og må ikke modregnes i hinanden (bruttoværdi). 

- Primo værdierne skal modsvare ultimo værdierne fra det foregående regnskab (formel kontinuitet).  

- Klassifikation, opstilling, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag og den an-

vendte valutaenhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet). Der kan dog foretages ændringer, 

hvis dette fremmer opnåelse af et mere retvisende billede eller ændringer i loven påkræver ændrin-

gerne.69  

Ovenstående elementer fra årsregnskabsloven og begrebsrammen er grundelementerne til at kunne udar-

bejde et årsregnskab for en virksomhed, som giver det benævnte ”retvisende” billede af virksomheden og 

dermed sikrer, at de fornødne kvalitative krav er opnået. Begrebet det retvisende billede fremkommer også 

i påtegningerne på regnskaberne, og er et udtryk for, at årsrapportens kvalitet er i overensstemmelse med 

de ovenstående og eventuelle andre krav som fremgår af årsregnskabsloven og begrebsrammen. Når oven-

stående er opfyldt, har årsrapporten opnået den, som minimum, påkrævede kvalitet foreskrevet i bekendt-

gørelserne og begrebsrammerne, og opfylder dermed offentlighedens kvalitetskrav. 

                                                           

69 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven nr. 1580 af 10/12/2015 kapitel 3 § 13 
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 KVALITETSDEFINITIONEN I PRAKSIS 

For at understøtte og supplere ovenstående grundelementer af kvalitet i en årsrapport og for at se, om der 

er andre opfattelser eller definitioner af kvalitet i praksis, i forhold til de forskellige interessenter og syns-

punkter for årsrapporterne, har vi foretaget en række interviews med relevante personer, for at få deres 

holdninger til, hvordan de og deres eventuelle kunder og samarbejdspartnere definerer kvalitet i en årsrap-

port. Interviewpersonerne, udvælgelsen heraf og behandlingen af data, er tidligere beskrevet i afhandlingens 

empiri afsnit. 

Alle respondenterne, om det var revisorerne eller regnskabs- og bogføringsvirksomhederne, var enige om, 

at definitionen af kvalitet i en årsrapport er, at en årsrapport skal give et retvisende billede af virksomhedens 

finansielle stilling og skal være opstillet i henhold til gældende lovgivning. Ligeså lægges der vægt på, at der 

ikke er fejl i årsrapporten ud fra en væsentlighedsbetragtning.  

”MB” definerer kvalitet i årsrapporten som ”Vores opfattelse af kvaliteten og vores definition er traditionelt 

et retvisende billede ud fra en traditionel væsentlighedsbetragtning - ikke at vi sidder i bogholderiet og laver 

væsentlighedsberegninger ud fra kvalitetshåndbogens definitioner, men bruger en mere tilpasset måde, hvor 

vi satser hårdere på de traditionelle områder, hvor der ikke allokeres  større afvigelser til - det vil sige bank, 

debitorer og lignende, hvor man normalt ikke tillader større afvigelser uanset væsentlighedsbetragtningen 

og det er også det som vores interne kvalitetssikring - i hvert fra i eBogholderen - kører meget på. Her har vi 

lidt mere formaliserede kvalitetssikringssystemer med nogle tjeklister. Når jeg arbejder som revisor, har jeg 

knap så stringente retningslinjer. Der er det mere ud fra en erfaring med lidt mere løse kriterier. Så det giver 

en forskel, men udgangspunktet er det samme - omkring det retvisende billede. Det er ikke et spørgsmål, om 

vi går efter en fejlrate på 0 - det har vi indset, at det ikke eksisterer og derfor løber vi ikke efter det”.70    

CB ”Det var et stort spørgsmål. Vi kan jo sige sådan, at hvis vi kigger isoleret på årsrapporten og kigger på 

den regnskabsmæssige del, så er kvalitet jo at sikre, der ikke er nogle væsentlige fejl. Det var et godt revisor-

udtryk, man fik brugt på den del i hvert fald. Men for at bruge nogle termer som menig borger også forstår, 

så kan du sige, så er det jo, vi skal producere rigtige regnskaber og velvidende rigtige regnskaber, er der også 

meget skøn i den del, men det er jo egentlig for at sige, vi kan få nogle regnskaber, som andre kan stole på 

og som er pålidelige i andres vurderinger og beslutninger i relation til den pågældende virksomhed. Der er det 

ikke nogen hemmelighed, vi ligesom mange andre revisionsfirmaer, går ekstremt meget op i høj kvalitet”.71 

                                                           

70 Interview Morthen Bothmann, eBogholderen, bilag 2 spørgsmål 1 
71 Interview med Claus Bonde Hansen, BDO, bilag 1 spørgsmål 1 
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CN ”Vi opfatter kvalitet i årsrapporten som, at et regnskab skal være retvisende. Det skal være stillet rigtigt 

op og det skal være gennemgået og det skal jo overholde alle de regler som der nu engang måtte være”.72 

MBG ” Jeg synes 1. regnskabet skal være informativt og 2. det skal følge lovgivningen. Om man så vil bruge 

de muligheder man har i loven til at gøre det anvendeligt for investorer, leverandører eller hvem det kan være 

er op en til selv. Det handler jo om hvor mange informationer man vil putte ind, som ikke er dikteret i loven, 

så man kan ikke sige, at et regnskab skal se ud på en vis måde for at have den kvalitet det nu skal have for 

der er behov for forskellig information alt efter hvem man er som regnskabslæser. Der er forskel på om du er 

en Business Angel, eller investor, långiver eller leverandør, som skal have en eller anden for kreditsikring på 

at man kan sende vare til den pågældende virksomhed uden der er risiko for at tabe pengene73” 

Herudover, udtrykte revisionshusene generelt, at når de skal sætte deres logo på regnskaberne, er dette også 

et kvalitetsstempel i sig selv, fordi de har udført en række handlinger i forbindelse med deres assistanceer-

klæring. CB udtaler specifikt omkring kvalitetsstemplet fra et revisionshus ”Men der har vi haft en politik ved 

BDO, at når der kommer et produkt ud, selvom om det kun er assistanceerklæring og selvom vi godt rent 

juridisk kan sige, vi kun har hjulpet ledelsen med opstilling af regnskabet og vi har ikke lavet noget gennem-

gang og nogle ting, så jer ser sådan på det, at når der er et BDO-logo oppe i venstre hjørne, så skal det altså 

også overfor en vis kvalitet, så derfor har vi faktisk, ved os, en checkliste ved arbejdsudført assistanceopgave. 

Der har vi altså flere handlinger med og krav til flere afstemninger og flere handlinger end man umiddelbart 

kan udlede af standarden for assistance med opstilling og det er altså et bevidst valg, vi har taget på davæ-

rende tidspunkt”74. MS supplerer ” Det er min holdning, når man er i et selskab med flere ejere, så skaber det 

stor værdi, at man har haft eksterne til at efterprøve nogle ting, så derfor bliver kvalitet også noget med, at 

man kan stole på tallene, så man er sikker på, at varelageret er til stede - at der rent faktisk er nogle, som har 

talt det. Altså det at kunne fæstne lid til tallene med en eller anden form for væsentlighedsniveau er jo et 

kvalitetsstempel i sig selv”75.I forlængelse af citatet med MS tager han fat på nogle af de forhold/udfordrin-

ger, som kan opstå og som netop er baggrunden for teorierne omkring principal-agent-teorien og koalitions-

modellen – en gennemgang af begge modeller følger senere i afhandlingen. 

Fælles for alle interviewede er, at de jf. ovenstående og jf. vores konklusioner i vores empiriafsnit, definerer 

kvalitet i en årsrapport som værende, at regnskabet giver et retvisende billede og overholder de regler, som 

oplyses i begrebsrammerne og årsregnskabsloven. Herudover nævnes der, at årsrapporten skal aflægges ud 

                                                           

72 Interview med, Christina Nyeland Kaa, Dit Regnskab, bilag 3 spørgsmål 1 
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fra en væsentlighedsbetragtning, idet det ikke er muligt at gennemgå alt og opnå en fejlprocent på 0. Kvali-

teten i årsrapporten er således underlagt et ”væsentlighedskriterium” som siger, at alle krævede oplysninger 

i årsrapporten, har relevans medmindre, de er vurderet som værende ubetydelige, både tal og tekstdelen76. 

Ligesom at pålideligheden er identificeret som værende et centralt begreb, hvilket understøtter de gennem-

gåede grundelementer i årsregnskabsloven og begrebsrammen.  

Herudover er alle respondenter forespurgt til, hvad deres kunder definerer som kvaliteten i deres årsrapport. 

Her bekræfter alle respondenterne at de mindre virksomheder generelt ikke har en holdning til definitionen 

af kvalitet i årsrapporten. Dette skyldes, at de fleste ikke har kompetencerne til at forstå årsrapporten og 

derfor er deres definition og forståelse af kvalitet på et mere basalt niveau, altså om der er indberettet til 

tiden, at der er penge på deres konto og i enkelte tilfælde, at der har været en revisor tilknyttet. Det handler 

således meget om selve informationsbehovet for virksomhederne i regnskabsklasse B og deres interessenter. 

MBG udtaler for eksempel ”Tømrermesteren, som skal aflægge regnskab i sit IVS, måske ApS. Han er da lige-

glad, for han har en administrativ byrde, hvor han en gang om året skal sende et regnskab ind. Han lever jo 

af sin ordrebog og af sin likviditet og er han heldig, så har han også en kreditfacilitet i et pengeinstitut, så han 

er ligeglad. Bevæger du dig om i de lidt større klasse B regnskaber hvor der er lidt mere "trafik", så vil de 

formentlig have en anden holdning. Det kommer også an på, hvad de er afhængige af? Har de anpartshavere 

eller aktionærer, som skal putte penge i og har brug for noget viden, så har man mere brug for, at de skal se 

ordentlig ud og at der måske skal skrives lidt mere i ledelsesberetningen”.77 RF supplerer ”Fordi hvad er det 

informationsbehovet, er for en årsrapport? Udgangspunktet er vel, at så længe det overholder lovens krav, 

så har det jo definitionen af en kvalitet og de underbyggende/underliggende oplysninger, der ellers er, som 

har noget værdi, afhænger selvfølgelig af om der er en erklæring eller ej.”78 Ligesom de fleste af virksomhe-

derne i Klasse B blot ser kvaliteten, som at loven overholdes overfor myndighederne jf. PJ. ”Ser man til gen-

gæld på virksomhederne og især dem, som ikke er udenlandsk ejet, men bare helt almindelige små danske 

hovedaktionærvirksomheder, så er deres fokus jo bare på deres forretning og hvordan går den... De bliver 

ikke nødvendigvis lykkeligere af at få det her regnskab, for de følger det jo tæt. De kigger på bankkontoen og 

det er deres pejlingsmærke på, om forretningen tjener penge eller ej, og så vil de jo helst bare undgå proble-

mer. Så det de jo i virkeligheden køber er jo en forsikring på, at selvom det ikke er en revision, så er tingene jo 

alligevel stillet op, så det passer til de krav, som er hos myndighederne, og at det er indberettet til tiden, 

selvangivelse er beregnet og indberettet rigtigt og så videre. Så jeg vil sige, at dem jeg har dialog med, så er 

                                                           

76 EY’s indsigt i årsregnskabsloven 5. udgave 2018/19 side 90 
77 Interview med Morten Bjerregaard, Kallermann Revision, bilag 5 spørgsmål 1 
78 Interview med Robert Fosbo Revisorgruppen, bilag 4, spørgsmål 1 
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det ikke noget, som er meget højt på deres agenda, men de vil heller ikke have problemer, så det er nok mest 

derfor. De ønsker ikke noget ekstra produkt, men de vil have noget, som et tilstrækkeligt mini-mumsprodukt, 

som gør, de ikke får problemer, hvis de bliver udvalgt til kontrol”79.  

Herudover er det særligt værd at betragte udsagnet fra Morten og Christina. Morten forklarer, at de kunder, 

som de arbejder med hovedsageligt, er mindre kunder, som ligger under grænserne for fravalg af revision, 

og at deres opfattelse af kvalitet er ikke eksisterende, idet de ikke tager stilling til dette. ”Deres opfattelse af 

kvaliteten og det, at vi skal levere en årsrapport til dem, handler mere om at levere til tiden, men det har jo 

ikke meget med selve årsregnskabet at gøre”.80 De mindre kunder er således kun interesseret i praktiske 

spørgsmål, og de fleste læser ikke årsrapporten med mindre, de bliver bedt om dette. Dette hænger, jf. Mor-

ten, hovedsageligt sammen med, at de mindre kunder ikke har den fornødne viden til at læse og forstå et 

regnskab ”Langt de fleste spørger, hvorfor omsætningen står i minus. Det er niveauet”.81 Der er således, ifølge 

Morten, stort set ingen krav til kvaliteten i en årsrapport fra de mindre virksomheder og kvalitetskravene og 

forventningerne samt definitionen hertil fra kundernes side bliver først relevante, når de når en vis størrelse. 

Dette understøttes af Christina Nyeland Kaa ”I og med vi jo har så forskellig en kundebase, så har vores kunder 

også mange forskellige forventninger, men langt de fleste af dem, vi har, som er de små virksomheder, hvor 

der måske er en ejer og nogle få ansatte - typisk mindre end fem ansatte, tror jeg ikke har nogen opfattelse 

af, hvad kvalitet i årsrapporten egentlig er. Jeg tror i virkeligheden, han faktisk er ligeglad - han vil jo bare 

gerne have penge på sin konto”.82 Dette bekræfter igen, at især de mindre kunder ikke har en interesse eller 

viden om, hvordan kvaliteten defineres i deres årsrapporter og derfor heller ikke vil have en indvirkning eller 

holdning hertil.  

Når der så kommer en vis størrelse på virksomheden, er deres forventninger til kvaliteten og definitionen 

heraf lidt klarere. De fleste, lidt større virksomheder, definerer dog fortsat blot kvaliteten i deres årsrapport 

som værende god og tilstede, når der har været en revisor tilknyttet den aflagte årsrapport. ”Så har vi de lidt 

større kunder. For dem er kvalitet i årsrapporten, at der har været en revisor inde over med en eller anden 

form for påtegning”83. Ligesom de også forventer at de ikke får problemer med myndighederne når revisor 

har været inde over, ”så vil de jo helst bare undgå problemer. Så det de jo virkelig køber, er jo en forsikring 

på, at selvom det ikke er en revision, så er tingene jo alligevel stillet op, så det passer til de krav, som er hos 

myndighederne og at det er indberettet til tiden, selvangivelse er beregnet og indberettet rigtigt og så videre. 

                                                           

79 Interview med Peter Jensen, EY, bilag 6 spørgsmål 1 
80 Interview Morthen Bothmann, eBogholderen, bilag 2 spørgsmål 1 
81 Interview Morthen Bothmann, eBogholderen, bilag 2 spørgsmål 1, underspørgsmål 3 
82 Interview med, Christina Nyeland Kaa, Dit Regnskab, bilag 3 spørgsmål 1 
83 Interview med, Christina Nyeland Kaa, Dit Regnskab, bilag 3 spørgsmål 1 
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”De ønsker ikke noget ekstra produkt, men de vil have noget, som et tilstrækkeligt minimumsprodukt, som 

gør de ikke får problemer hvis de bliver udvalgt til kontrol.” 84 Dette understøttes ligeledes af en undersøgelse 

foretaget af erhvervsministeriet vedrørende mindre virksomheder og brugen af årsrapporter. Her er der ble-

vet foretaget en række kvalitative interviews af nogle brugergrupper, hvor disse bekræfter, at de anser kva-

liteten for en årsrapport som værende høj og alle kvalitetskrav som værende opfyldte, når der er en revisor, 

som har påtegnet regnskabet og især, hvis dette er et større revisionshus med et større og velkendt om-

dømme. 85 

Efterfølgende har vi foretaget en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har forespurgt en række respondenter 

omkring, hvad deres opfattelse af kvalitet i en årsrapport er. Her henvises til resultaterne af spørgeskemaun-

dersøgelsen jf. bilag 7. Vi har taget udgangspunkt i de relevante besvarelser omkring kvalitetsspørgsmålet for 

denne afhandling og har identificeret følgende på baggrund af vores respondenters svar: 

Uddrag af spørgeskemaets respondenter på hvad de definerer som kvalitet ved aflæggelse af årsrapporten 
Regnskabet skal være retvisende og med korrekt 

bogføring. 

Grundighed, hvad man kan læse af årsrapporten. 

Det formelle og lovmæssige skal være i orden. Skal kunne bruges i mange sammenhænge: Bank, 

skat, salg af firma, overblik af firmaets værdi. 

Overblik og overskuelighed. Klare noter. Tryg og gennemarbejdet revisionsarbejde og spar-

ring. 

At en tredjepart har kigget det igennem. At det det reviderede selskab har en blank påteg-

ning. 

Præcision og enkelhed. Årsrapporten skal være let tilgængelig 

At man kan se, hvad pengene er gået til og forslag 

til eventuelle besparelser og forbedringer i driften. 

Kvalitet er, at der ikke er fejl i vores årsrapport, når 

revisor har været det igennem. At alle poster er ind-

regnet korrekt og at der ikke er bogført forkert. 

Troværdighed og kvalitet.  

Figur 16 - Uddrag af spørgeskemaets respondenter på hvad de definerer som kvalitet ved aflæggelse af årsrapporten, egen tilvirkning 

Ovenstående besvarelser fra vores respondenter af virksomheder bekræfter, at størstedelen af de mindre 

virksomheder definerer kvalitet som værende et udtryk for et retvisende regnskab og en korrekt bogføring. 

Ligeså kommer kvaliteten til udtryk ved, at regnskabet er gennemgået af en tredjepart (ekstern bogholder, 

revisorer etc.) uden at dette har givet anledning til bemærkninger (ved revisorgennemgang, en således 

”blank” påtegning) og at der så på den måde ikke er fejl i bogføringen eller de forskellige poster i regnskabet. 

Det kommer ligeledes til udtryk, at kvaliteten i regnskabet fremkommer ved den grundighed, troværdighed 

og tryghed, som det formodes at give, når regnskabet er gennemgået af en revisor eller en anden ekstern 

                                                           

84 Interview med Peter Jensen, EY, bilag 6 spørgsmål 1 
85 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/undersoegelse_af_brugen_af_aarsrapporter.pdf, den 25-03-2019 
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part, og disse har påført deres stempel på regnskabet, som så virker som en form for kvalitetsstempel for 

regnskabsbrugeren. Ligesom en enkelt respondent har beskrevet, at det at regnskaberne bliver udarbejdet 

efter de samme retningslinjer, således at informationerne er sammenlignelige og derfor kan anvendes til 

flere forskellige formål overfor banker, skat, salg af firma etc. er et udtryk for kvalitet i regnskabet.  

Herudover fremhæver enkelte af respondenterne, at sparring med revisor eller ekstern part omkring indhol-

det i årsrapporten og eventuelle forslag til forbedringer og besparelser i driften er et udtryk for kvalitet ved 

udarbejdelse af årsrapporten.86 

Afslutningsvis har vi valgt at medtage en holdning fra banksektoren, som er en af mange interessenter og 

regnskabsbrugere for de forskellige virksomheder i form af Jyske Bank. Jyske Bank har udtalt, at de ikke læn-

gere vil tage imod kunder, hvis ikke disse virksomhedskunder har en revisor. Dette tiltag har de valgt, fordi 

de i stigende grad indberetter flere og flere virksomheder til bagmandspolitiet, og at størstedelen af dem 

som de indberetter ikke har en revisor.87 Dette suppleres af MS ” Jeg kan også tilføje, at jeg for nyligt havde 

møde med Nordea og de har samme krav, som vi talte om med Jyske Bank med revisor for at kunne få en 

erhvervskredit - og udgangspunktet er en revisionserklæring. ”88 Dette er således også et udtryk for, hvordan 

kvalitet i en årsrapport defineres, idet Jyske Bank får størstedelen af deres informationer, som regnskabsbru-

ger, fra virksomhedernes årsrapporter og dermed er deres definition af kvalitet blandt andet, at der er en 

revisor tilknyttet årsrapporten og påtegner og assisterer med denne. Alt andet lige antages det, fra vores side 

af, at denne holdning fra Jyske Bank, er en tendens som vil brede sig hos bankerne, set i lyset af de seneste 

rækker af skandaler omhandlende hvidvask.  

 DELKONKLUSION 

På baggrund af de ovenstående afsnit kan vi konkludere, at når kvalitet i en årsrapport skal defineres, er der 

nogle lovgivningsmæssige- og bekendtgørelseskrav, som ikke kan fraviges for at opnå et minimumsbegreb af 

kvalitet. Disse er defineret ved begrebsrammens fem niveauer, særligt ved niveau to omkring de kvalitative 

krav til årsrapporternes informationer, som også er defineret i årsregnskabslovens kapital 3. De kvalitative 

informationskrav kombineret med de fire andre niveauer er grundstenene for informationerne i årsrappor-

ten. Disse kvalitative krav suppleres af de grundlæggende forudsætninger fra årsregnskabslovens § 13. Alle 

disse krav er med til at skitsere den grundlæggende kvalitet i årsregnskaberne, og de krav som skal overhol-

des for at kunne give et retvisende billede af virksomhedernes finansielle stilling og er dermed den 

                                                           

86 Bilag 7 – besvaret spørgeskema, spørgsmål 9 
87 https://finans.dk/finans2/ECE11221254/jyske-bank-afviser-kunder-uden-revisor/?ctxref=ext, den 07/04/2019 
88 Interview med Morten Schwensen, Baker Tilly, bilag 9, spørgsmål 5. 
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lovgivningsmæssige definition på, hvad kvalitet er og hvilke minimumsbetragtninger, der er til kvaliteten i en 

årsrapport. 

Kvalitetsopfattelsen i praksis hos virksomheder og de eksterne parter som virksomhederne arbejder sammen 

med, for at få udarbejdet et årsregnskab, følger overordnet set den lovgivningsmæssige definition. Kvalitets-

definitionen varierer dog i forhold til størrelsen og den generelle viden hos de enkelte virksomheder, idet 

mange mindre virksomheder faktisk ikke har en større forståelse for, hvilke informationer der er i årsrappor-

ten, men mere er interesseret i, om der er penge på deres konti i deres bank. Og det essentielle i forhold til 

definitionen af kvaliteten ude hos virksomhederne, er informationsbehovet, hvad skal årsrapporten bruges 

til og hvilke interessenter ønsker man at give informationen? Dette spiller en stor rolle i de forskellige opfat-

telser af kvalitet hos virksomhederne selv. Men selvom kvalitetsdefinitionen og forståelsen kan variere fra 

virksomhed til virksomhed, er de grundlæggende kvalitetsdefinitioner for de forespurgte virksomheder og 

deres tredjeparter, at årsrapporten og informationerne heri, skal være retvisende, troværdige, relevante og 

gyldige samt følge den gældende lovgivning og krav der stilles hertil. Der er således sammenhæng mellem 

definitionen af kvalitet fra lovgivningen og bekendtgørelsen og over til den grundlæggende forståelse hos 

virksomhederne og deres samarbejdspartnere.  
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 HVORDAN ER DANSKE VIRKSOMHEDER UNDERLAGT KONTROL AF ÅRSRAPPORTEN? 

 INDLEDNING 

Revisors virke som offentlighedens tillidsrepræsentant89 er et hverv, som i mange årtier har præget branchen 

og til stadighed er det vigtigste mål som bindeleddet mellem virksomhederne, myndighederne og offentlig-

heden. 

For at lette den administrative arbejdsbyrde for de mindre erhvervsdrivende, er kravet om revisionspligt over 

årene blevet tilpasset, hvilket betød, at der før 2006 var revisionspligt for alle selskaber, som aflagde årsrap-

port efter regnskabsklasse B, mens lempelsen i 2006 betød, at Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 3 

mio. kr. i nettoomsætning fik mulighed for at fravælge revision. I 2011 efterfulgte en ny lempelse, som betød, 

at virksomheder i regnskabsklasse B med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning fik mulighed for at fravælge 

revision. Den seneste lempelse af revisionspligten fulgte i 2013, som betød at Regnskabsklasse B-virksomhe-

der med mere end 8. mio. kr. i nettoomsætning fik mulighed for at vælge mellem udvidet gennemgang og 

revision.90 

Omdrejningspunktet for denne opgave tager udgangspunkt i de konsekvenser, lempelsen af revisionspligten 

historisk har haft og fremadrettet får. Derfor følger her en beskrivelse af de virksomheder, som efter gæl-

dende regler kan anvende de forskellige påtegningsmuligheder revisor har. 

Hvis virksomheder på to hinanden følgende år ikke overskrider de nedenfor nævnte grænser på balanceda-

gen, kan de helt fravælge revision og udvidet gennemgang: 

- en balancesum på 4 mio. kr. 

- en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 

- et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret 

Hvis virksomheden aflægger regnskab efter regnskabsklasse C eller D, vil dette automatisk udløse revisions-

pligt og udvidet gennemgang er således heller ikke muligt. 

                                                           

89 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) §1 
90 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2017-pressemeddelelser/112000%20virksomheder%20har%20fravalgt%20revision, den 
11-04-2019 
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Dog skal det nævnes at nystiftede virksomheder, efter første regnskabsår, kan fravælge revision af årsrap-

porten, såfremt de ikke på balancedagen, for det første regnskabsår, overskrider to af de tre omtalte størrel-

sesgrænser mens revisionen også kan fravælges allerede ved stiftelsen.91 

 BAGGRUNDEN FOR REVISIONEN OG REVISORS ROLLE HERI 

8.2.1  PRINCIPAL-AGENT TEORIEN 

I takt med de enkelte virksomhedsejeres ansæt-

telse af direktører op gennem industrialiseringen 

opstod behovet for alvor for at adskille regnskabs-

udarbejder med regnskabsbrugeren. Basalt set vil 

der automatisk ske en interessekonflikt mellem an-

satte og ejer mens ejere kan havne i en interesse-

konflikt for, hvad angår overskudsdeling, køb eller 

salg af aktier og eventuel långivning.92 Samtidig er 

regnskabsaflæggelsen en kompleks proces og nyan-

satte i revisionsvirksomhederne skal være ansat i en 

relativ lang periode, før de selv kan varetage præ-

sentationen af et regnskab – hvorfor skulle en ejerleder i tømmerbranchen så kunne gøre det helt uden 

hjælp?93 

Denne opståede interessekonflikt kan beskrives ved hjælp af Principal-agent teorien, som vist i Figur 17, som 

bygger på teorien om, at alle ønsker at maksimere sin egen profit. 

Principalerne er i dette tilfælde virksomhedsejerne, som altid ønsker højst mulige overskud i virksomheden, 

fordi det i sidste ende tilfalder ham/hende. Agenterne derimod, arbejder ud fra et incitament om højst mulige 

aflønning og derved kan en modstridende interesse opstå, der i værste fald kan være direkte hæmmende for 

driften i virksomheden. I relation til selskabets daglige drift har agenten, som typisk er ledere og andre med-

arbejdere, et større begreb om håndteringen heraf.  

Kunsten er at skabe en forening mellem de to, ofte modstridende, interesser, hvor principalen så derfor selv 

forestår kontrollerne omkring regnskabsaflæggelsen, for at sikre, at agenterne har handlet rigtigt. 

                                                           

91 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision, den 16-04-2019 
92 Introduktion til Revision 1 – Efterår 2017, Thomas Riise Johansen, Institut for Regnskab og Revision, CBS 
93 Medtaget udelukkende for eksemplets skyld 

 

Figur 17 - Principal/agent teori, Introduktion til Revision 1 – Ef-

terår 2017, Thomas Riise Johansen, Institut for Regnskab og Revi-

sion, CBS 
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Alternativet hertil (og tit også bestemt ved lov) er at hyre en uafhængig agent til at varetage denne kontrol-

lerende rolle. Her kommer revisor og revisors arbejde ind i billedet for at skabe et retvisende billede mellem 

principaler, agenter og billedet til omverdenen.94 

8.2.2 KOALITIONSMODELLEN 

Ud over ejerkredsens interesse for selskabets drift 

har en række aktører i omverdenen ligeledes en in-

teresse, hvorfor dette også medfører behovet for 

den uafhængige agent til at sikre præsentationen af 

den finansielle stilling på balancedagen, når selska-

bets långivere, kunder og leverandører skal vurdere, 

om selskabet er værd at handle med.  

Ud fra en tese om, at ejer og ledelse i landets mind-

ste virksomheder er den/de samme, vurderes der 

sjældent at være krav om et revideret regnskab, hvorfor fokus, ved nedenstående gennemgang, primært 

omhandler långivere, leverandører og de offentlige myndigheder. Fælles for alle interessenterne er, at de i 

udgangspunktet har modstridende interesser og til hver tid har mulighed for at træde ud af den indgåede 

koalition for at entrere med en anden, hvor egen andel maksimeres. Som understregning af føromtalte behov 

for uafhængig kontrol, kan revisor netop forestå som bindeled. 

8.2.3 FORVENTNINGSKLØFTEN 

Dette afsnit har til formål at forklare den grundlæggende teori omkring forventningskløften og hvordan 

denne relaterer sig til afhandlingen og de problemstillinger forventningskløften er med til at skabe. Med ud-

gangspunkt i Brenda Porters teori omkring forventningskløften95 kan dette være med til at klarlægge, hvor-

dan samfundet/virksomhedens interessenter ser revisor og de ydelser revisor leverer. 

”Der er for stor forventningskløft mellem revisionsbranchen og omverdenen”96, sådan udtalte Jesper Kofoed 

sig i artiklen med den sigende overskrift: ”Omverdenen forstår os ikke” i 2009 i forbindelse med Stein Baggers 

bedrageri i IT Factory. Om Jesper Kofoed har en pointe eller ej i den pågældende sag er ikke relevant for 

                                                           

94 SHAREHOLDER VALUE and Corporate Governance – Efterår 2018, Johannes Mouritsen, Institut for Regnskab, CBS 
95 www.researchgate.net/publication/254933146_Audit_Expectation-Performance_Gap_Revisited_Evidence_from_New_Zealand_and_the_United_King-
dom_Part_2_Changes_in_the_Gap_in_New_Zealand_1989-2008_and_in_the_United_Kingdom_1999-2008/, den 08-05-2019 
96 https://www.berlingske.dk/virksomheder/bagger-revisor-omverdenen-forstaar-os-ikke, den 08-05-2019, 

Figur 18 - Koalitionsmodellen - Elling Jens O., Finansiel 

Rapportering, 4. udgave, Gjellerup 2017 
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denne afhandling, men der er over årene opstået en stigende forventningskløft mellem de forventninger 

omverdenen har til revisor og hvad revisionsbranchen selv mener at stå på mål for. 

 

Figur 19 - Forventningskløften, egen tilvirkning på baggrund af Porters "Structure of the audit expectation–performance gap" 

Hovedpunktet i modellen er sondringen mellem revisors utilstrækkelige arbejde eller hvor standarder og re-

levant lovgivning er utilstrækkeligt. Dette opstår når revisor ikke lever op til det arbejde, som standarderne 

kræver/forventer og det mangelfulde arbejde er interessenternes opfattelse af at noget i revisors arbejde er 

mangelfuldt. Det kan der være mange holdninger til, hvorfor der her også er vigtigt at kigge på kløften mellem 

hvad der er rimelig og hvad der er urimelige forventninger at stille til revisor. 

Måden til at reducere kløften vedrørende det utilstrækkelige arbejde er at revisionsbranchen konstant ar-

bejder på at højne kvaliteten i sit arbejde og bliver bedre til at tydeliggøre hvad indholdet i de respektive 

erklæringer indeholder – eller måske snarere hvad de ikke indeholder. Gennem landets revisionsvirksomhe-

der og særligt gennem FSR kan revisionsbranchen også gøre sit for at minimere hvor der er utilstrækkelige 

standarder ved at indgå i en tæt dialog med myndighederne omkring uhensigtsmæssige standarder og love. 

Et eksempel på dette er netop den verserende diskussion omkring de tidligere foretagne lempelser af revisi-

onspligten og den nuværende situation omkring det voksende skattegab. Et andet eksempel er de mange 

sager omkring hvidvask - især i banksektoren,97 hvor offentlighedens forventninger jo netop er, at dette 

burde revisor have opdaget og gjort noget ved, selvom revisionsbranchen så vil mene noget andet, på bag-

grund af den nuværende lovgivning.  

Dette kan sammenfattes til, at revisionsbranchen i høj grad har et informationsbehov til omverdenen om 

hvad arbejdet indeholder og særligt med aktuelle debatter i medierne om svindelen i Socialstyrelsen, en ny 

sag om formodet momssnyd,98 de store internationale virksomheders manglende skattebetalinger i Danmark 

og så videre. Alt sammen noget, som forstærker danskernes billede af at der er noget galt med systemet, 

                                                           

97 https://www.dr.dk/nyheder/penge/revisionsfirma-politianmeldt-brud-paa-hvidvask-reglerne-i-danske-bank-sag, den 08-05-2019 
98 https://www.information.dk/indland/2019/05/danskere-bag-formodet-momssvindel-el-halv-milliard-kroner, den 08-05-2019 
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men som i virkeligheden slet ikke behøver have en sammenhæng til utilstrækkelige standarder eller arbejde 

i forbindelse med revisors arbejde. 

 REVISORS PÅTEGNINGER 

Som den almene dansker oftest kender revisorer, er de offentlighedens tillidsrepræsentanter og står for at 

give virksomheder - og virksomhedens interessenter - en neutral og objektiv gennemgang99 af kundernes 

regnskab - det er dog langt fra virkeligheden. Revisionsvirksomhederne har i dag en række forskellige påteg-

ningsmuligheder med forskellige grader af sikkerheder. Samtidig har revisor ikke blot mulighed for at påtegne 

årsrapporterne, men også en række delelementer heri, som eksempelvis udelukkende relaterer sig til om-

sætning, debitorer, egenkapital med videre.  

Den historiske udvikling af revisionen som produkt kan også relateres til valgte problemstilling, hvor der ved 

indførslen af begrebet revision var fuldstændig bilagsrevision til stikprøvevis bilagsrevision for at bevæge sig 

mod systemanalytisk revision, for til slut at basere sig i højere grad på revisionsrisikomodellen/business risk 

audits.100 I takt med denne udvikling og behovet i markedet er der gennem årene blevet indført en række 

alternativer til den høje grad af sikkerhed, som følger med revisionspåtegningen og dette har givet plads til 

udvidet gennemgang, review og assistanceerklæringerne.  

Inden behandlingen af de forskellige typer af erklæringer er det vigtigt at fastslå, at der kun er krav om over-

holdelse af Erklæringsbekendtgørelsen ved afgivelse af en erklæring som godkendt revisor i Danmark.  

Er den pågældende revisor/revisionsvirksomhed medlem af FSR, kræves der tillige overholdelse af ISA’erne. 

Uden at der følger en dybere redegørelse, betyder dette i sin enkelthed, at ISA’erne, som er internationale 

revisionsvejledninger til eksempelvis planlægning af revisionen, tilstrækkeligt egnet revisionsbevis, skriftlige 

udtalelser og lignende, som skal overholdelse og følges. Er man ikke medlem af FSR, er det som ovenfor 

nævnt, alene tilstrækkeligt at overholde erklæringsbekendtgørelsen, men opstår der tvivl om kvaliteten af 

den udførte revision eller eventuelt ansvarspådragende forhold, vil Revisornævnet, en juridisk instans under 

Nævnenes Hus,101 skele til ISA’erne når der skal træffes afgørelser.102  

FSR har på landsplan omtrent 5.000 personlige medlemskaber og cirka 600 revisions- og rådgivningsvirksom-

heder,103 som tæller landets førende og toneangivende selskaber, hvad angår revisionen af landets største 

                                                           

99 (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, 2018) 
100 Valgfaget Besvigelser, Efterår 2019, lektion ”Revisorernes skiftende holdninger til besvigelser”, slide 6 
101 https://naevneneshus.dk/om-os/historien-bag-naevnenes-hus/, den 01-05-2019 
102 Revisor – regulering & rapportering, 4. udgave side 32,  
103 https://www.fsr.dk/Om%20os, den 06-03-2019 
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virksomheder, men også et bredt udsnit af landets SMV-revisorer, er medlem af FSR. Som gentagelse af af-

grænsningen, tages der udgangspunkt i et medlemsfirma, som anvender ISA’erne. 

På baggrund af ovenstående følger en gennemgang af revisors forskellige muligheder for at påtegne årsrap-

porten samt de muligheder, revisor har for at kommunikere med ledelsen og informere offentligheden om 

den aflagte årsrapport. 

Revision 

”ISA kræver som grundlag for revisors konklusion, at revisor opnår høj grad af sikkerhed for, at regnskabet 

som helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 

fejl.”104 

Med den indledning ligger den overordnede guideline for gennemførelsen af en revision fast. Når revisionen, 

lovpligtig eller tilvalgt, gennemføres, er det med udgangspunkt i ovenstående, at revisionens indhold og 

handlinger skal tilpasses. Afsnittet vil gennemgå de centrale elementer, som skal gennemføres i forbindelse 

med en revision. 

Kunde- og opgaveaccept samt øvrige indledende handlinger 

Inden en ny kunde tages ind i huset eller årets revision påbegyndes, skal der tages stilling til både kunde- og 

opgaveaccept. Hvad angår kundeaccepten forelægger som oftest en firmapolitik angående selskaber, perso-

ner og konstellationer, som accepteres eller ikke accepteres. Samtidig gælder, at der for samtlige kundefor-

hold skal gennemføres identifikation efter hvidvaskningslovens regler samt en efterfølgende stillingtagen til 

revisors uafhængighed og etiske krav, jf. ISA 220, hvor også revisors kompetencer, ressourcer, etiske regelsæt 

samt kvalitetssikringen af revisionen gennemgås. Vurderes de nævnte forhold acceptable, kan der i henhold 

til ISA 210 udarbejdes et aftalebrev og tiltrædelsesprotokollat, såfremt der er tale om en ny kunde. I så fald 

skal der også rettes henvendelse til fratrædende revisor om forhold, som kan have påvirkning på det kom-

mende års revision. 

For så vidt angår ISA 230 omhandler denne dokumentation af det udførte arbejde, hvor der skal være in 

mente, at en udenforstående med de fornødne revisionsmæssige kompetencer, ville kunne forstå og se sam-

menhængen i det udførte arbejde. 

ISA 240 er også en obligatorisk vurdering, hvor der kræves en begrundet stillingtagen til risikoen for, at fejl 

opstår som følge af besvigelser. Essensen heri er med udgangspunkt i revisors professionelle skepsis. Der 

                                                           

104 ISA 200 - Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med internationale standarder om revision, IASSB 
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revideres ikke med de specifikke mål at opdage besvigelser, men konstateres der mistænkelige forhold, op-

står en pligt til at undersøge dette til bunds. 

Slutteligt kræves der med henvisning til ISA 250 at sikre, at revisionsvirksomhedens kunde underlagt revision 

til hver tid overholder gældende lovgivning for regnskabsaflæggelse i Danmark.  

Revisionens planlægning 

Under antagelse af, at kunde-/opgaveaccepten med tilhørende handlinger jf. ovenstående er udfyldt og over-

holdt, påbegyndes planlægningen af revisionen i sin praktiske form. For at kunne ”udføre opgaverne i over-

ensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaf-

fenhed tillader”105 forudsætter dette, at der udføres en effektiv planlægning. Planlægningen er en iterativ 

proces og opstår der i løbet af revisionen væsentlige ændringer, skal planlægningen igen revurderes. 

  

                                                           

105 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) §16 
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Revisionsmålene 

Efter fastlæggelsen af risikoen for de enkelte områder i årsrapporten gennemføres planlægningen af revisio-

nen med udgangspunkt i nedenfor nævnte revisionsmål. Dette skal sikre, at området afdækkes tilfredsstil-

lende. I praksis betyder dette, at der ved revision af eksempelvis selskabets debitorer skal sikres, at alle fire 

revisionsmål tilknyttet balancen afdækkes med handlinger. Revisionsmålene med uddybning er vedlagt som 

bilag 17. 

 Væsentlighedsniveau 

Efter ISA 320 skal revisor fastlægge sit væsentlighedsniveau i forbindelse med planlægningen af sin revisions-

strategi. ISA 320 henviser til fastlæggelse af væsentlighedsniveauet ud fra den relevante begrebsramme, som 

i dette tilfælde udelukkende er Årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven angiver dog ingen definition af begre-

bet væsentlighed og henviser til IFRS og Fondsrådets notat om væsentlighed.106 Fondsrådets notat behandles 

ikke yderligere i denne afhandling.  

Generelt behandles væsentligheden ud fra niveauerne: 

- Væsentlighed for regnskabet som helhed 

o Her fastlægges væsentlighedsniveauet for regnskabet i sin helhed ud fra revisors vurdering 

af årsrapportens retvisende billede for regnskabsbruger. Typisk vælges et benchmark, som 

oftest vil være omsætning, resultat før skat, egenkapital eller aktivsummen. 

- Væsentlighedsniveauet ved udførelsen 

o Her fastlægges væsentlighedsniveauet med udgangspunkt i regnskabets overordnede væ-

sentlighedsniveau. Dette anvender revisor til at vurdere den risiko for, at væsentlig fejlinfor-

mation opstår samt til fastlæggelsen af den tidsmæssige placering og omfanget af revisions-

handlinger. 

o Samtidig anvendes væsentlighedsniveauet ved udførelsen også til at sikre, at revisor opnår 

overbevisning om, at de samlede uopdagede og ikke-korrigerede fejl i årsrapporten ikke 

overstiger væsentlighedsniveauet for regnskabet i sin helhed. 

  

                                                           

106 Revision i praksis 1. udgave/5. oplag 2017 – side 105 
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- Niveau for fejlinformationer, der er klart ubetydelige 

o Ved fastlæggelsen af niveauet for klart ubetydelig fejlinformation tages typisk udgangspunkt 

i 3-5 % af det samlede væsentlighedsniveau for regnskabet i sin helhed. Dette er fejl som, 

enkeltvist eller samlet, stadig vil betragtes som uvæsentligt for regnskabet.  

Opsummering af planlægningen 

Revisor havde inden dette stadie foretaget sin kunde- og opgaveaccept, hvorefter der skulle foretages en 

vurdering af de enkelte områders væsentlighed og en risikovurdering heraf. På den baggrund er revisor i 

stand til at vurdere fremgangsmåden ved revisionens udførsel. Dette kan være ved en kontrol- eller substans-

baseret tilgang, hvor en substansrevision typisk vil foregå på de områder, som bærer præg af store regn-

skabsmæssige skøn, mens kontrolbaseret revision (såfremt revisor kan stole herpå) eksempelvis kan anven-

des på områder, som bærer præg af mange rutinemæssige transaktioner. 

Revisionens udførelse 

Når planlægningen er udført og godkendt af ansvarlig, kan selve revisionen påbegyndes. Som det fremgår af 

ovenstående, er der nu identificeret en række handlinger ved planlægningen, som muliggør, at revisor kan 

indhente tilstrækkeligt egnet revisionsbevis for at kunne afgive sin påtegning med den fornødne sikkerhed. 

Revisors muligheder herfor består af en række handlinger som, i større eller mindre omfang, bidrager til at 

opnå overbevisning om rigtigheden af årsrapportens indhold. Den stærkeste handling som kan udføres, er 

når der indhentes ekstern bekræftelse (engagementsbekræftelser, lånedokumenter m.v.), men der er områ-

der under revisionen, som er præget af store skøn, hvorfor forespørgsler, efterregning og analytiske hand-

linger kan være metoden, som skal benyttes, fordi det ikke er muligt at indhente ekstern bekræftelse på 

udviklingen af et stykke software eller nedskrivning af et selskabs varelager eksempelvis.  

Revisionens afslutning 

Revisor har en række muligheder for at lade selskabets interessenter vide, hvad konklusionen på revisionen 

er ved hjælp af sin påtegning af årsrapporten. Dette beskrives ved ISA 700-706, hvor der i sin overordnede 

form kan afgives fire former på påtegning: En blank påtegning hvori der erklæres overbevisning om årsrap-

portens retvisende billede, en erklæring med en fremhævelse af forhold, hvor et oplagt eksempel er ulovligt 

aktionærlån optaget af selskabets ejer. Derefter kommer en række forskellige modifikationer af revisors er-

klæring, som enten kan være bortset fra (hvor der kun er uenighed om dele af regnskabet) eller afkræftende 

konklusion (hvis årsregnskabet ikke vurderes at give et retvisende billede) mens den fjerde konklusion kan 
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være, at den simpelthen mangler, hvis det ikke er muligt for revisor at vurdere eller ikke har fået adgang til 

tilstrækkelig information til at afgive en påtegning med en af førnævnte muligheder.107  

 Udvidet gennemgang og review 

Såfremt selskabet ikke har tilvalgt revision eller er underlagt dette ved lov, er der ved udvidet gennemgang 

eller review to alternativer, som pris- og omfangsmæssigt er mindre, men som også giver en begrænset grad 

af sikkerhed ved revisors påtegning af årsrapporten.  

Udvidet gennemgang er et alternativ til de virksomheder, som aflægger deres årsrapport efter regnskabs-

klasse B108 og ikke på hinanden to følgende år overstiger to ud af de tre følgende kriterier. Balancesummen 

må ikke overstige 44 millioner kr., nettoomsætningen 89 millioner, mens det gennemsnitlige antal heltidsbe-

skæftigede ikke må overstige 50 ansatte.  

Efter ovenstående behandling af revisionspåtegningen vil en udvidet gennemgang adskille sig ved, i langt 

højere grad, at basere arbejdet på analyse og forespørgsel til ledelsen og selskabets økonomifunktion. I tillæg 

vil der altid være fire supplerende handlinger, som uanset virksomhedens størrelse skal gennemføres. Det 

omhandler indhentelse af tingbøgerne, indhentelse af engagementsbekræftelser hos alle virksomhedens 

bankforbindelser, kontrol af virksomhedens indberetning til SKAT i form af A-skat, AM-bidrag, moms og løn-

sumsafgift. Afslutningsvis er revisor altid forpligtet til at rette henvendelse til virksomhedens advokatforbin-

delse(r) til afdækning af eventuelle tvister, søgsmål, retssager og økonomiske mellemværender.109  

Det vil altid være et krav til revisors professionelle skepsis, som kræver, at der ved mistanke om væsentlig 

fejlinformation skal gennemføres yderligere handlinger til at be- eller afkræfte, om årsrapporten indeholder 

væsentlig fejlinformation. 

Af nedenstående figur følger en række argumenter for og imod anvendelsen af udvidet gennemgang: 

  

                                                           

107 https://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Revision-og-aarsregnskabet/hvad-skriver-revisor-i-regnskabet, den 03-04-2019 
108 Erklæringsbekendtgørelsen, https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=194872, den 07-03-19 
109 https://www.bdo.dk/getmedia/a9707f85-2c9c-4b87-bf9f-8ffcf610901f/udvidet-gennemgang-2017.pdf.aspx, den 06/03/2019 
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Nedenfor følger en oplistning af de forhold, som kan argumentere for og imod udvidet gennemgang. 

 

Review aflægges af selskaber underlagt Årsregnskabslovens klasse B baseres på ISRE 2400,110 og anvendes til 

de mindste regnskaber – ofte personlige virksomheder.111 I lighed med udvidet gennemgang afgives denne 

erklæring med begrænset sikkerhed, idet der anvendes samme mængde og type af handlinger som ved en 

udvidet gennemgang, bortset fra de fire ekstra handlinger en udvidet gennemgang kræver. 

  

                                                           

110 ISRE 2400 (ajourført), Opgaver om review af historiske regnskaber 
111 https://www.bdo.dk/da-dk/services/revision-og-regnskab/erklaeringer-udvidet-gennemgang-og-review/review, den 02-12-2018 

Forhold, der taler for at selskaber skal fast-

holde revision 

Forhold, der taler for, at selskaber skal vælge udvidet 

gennemgang 

Selskaber med store banklån og andre kredit-
ter. 

Selskaber med mindre gældsandel eller selskaber, der 
er selvfinansierende. 

Selskaber, hvor leverandører vurderer selska-
bet, eller hvor der er kreditforsikring af sel-
skabet. 

Selskaber, hvor der ikke er øvrige eksterne interessen-
ter, der foretager væsentlige vurderinger. 

Flere ejere/professionel bestyrelse. Hovedaktionærselskaber/sammenfald 
mellem bestyrelse og direktion. 

Komplekse regnskabsposter med mange skøn 
– eksempelvis entreprenører med store 
igangværende arbejder mv. 

Simple selskaber, der ikke har komplekse regnskabs-
mæssige problemstillinger. 

Selskaber, der påtænkes solgt eller skal frem-
skaffe kapital i nærmeste fremtid. 

Selskaber, der ikke forventer yderligere kapitalindskud 
eller gældoptagelse af væsentlig karakter. 

Hvis det er et krav at fastholde revision fra 
ejere/moderselskab. Hvis det ikke er væsent-
ligt med revision. 

Svage interne kontroller og ingen overvågning fra le-
delse og ejere. Hovedaktionærer, der overvåger 
alle væsentlige forhold i selskabet. 

Figur 20 - BDOs syn på sondringen mellem revision og udvidet gennemgang 
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Assistance 

ISRE 4410 omhandlede revisors opstilling af finansielle oplysninger, danner rammen for revisors assistance-

erklæring.112 Denne type erklæring udtrykker ingen sikkerhed i sin påtegning og anvendes udelukkende 

blandt landets mindste selskaber, som ikke overskrider grænserne for revisionspligt, omtalt i indledning til 

dette underspørgsmål. Der er for revisor et krav om at opnå en forståelse af virksomheden og dens sammen-

sætning, hvorefter kunde- og opgaveaccepten kan foretages og arbejdet kan begynde. Det udførte arbejde 

skal stadig dokumenteres, hvor det her er oplagt at anvende revisionsværktøjet, som også anvendes i forbin-

delse med revisionssager, således det opfylder kravene til politikkerne for hvert enkelt revisionsfirma. Kra-

vene til dokumentation er ikke de samme som ved en revision som også ses, idet denne type af erklæring ej 

heller er underlagt kvalitetskontrol. 

Formålet med assistanceerklæringen er at opstille den bogførte balance efter Årsregnskabslovens rammer 

og efter revisorernes etiske forpligtelser - med andre ord, overholde god regnskabsskik. Denne type af er-

klæring muliggør ikke, at revisor kan afgive en konklusion på årsrapporten og er således nødsaget til at fra-

træde fra opgaven, i de tilfælde hvor revisor ikke kan se sig enig i ledelsens dispositioner, hvad angår bogfø-

ring eller krav til behandlingen af konkrete forhold for årsrapporten. 

Som det fremgår, er der således ingen krav til revisors validering af regnskabsmaterialet, men blandt landets 

toneangivende revisionsvirksomheder og blandt de fleste af vores interviewede respondenter, er der valgt 

at pålægge erklæringen en række yderligere handlinger udover det påkrævede for ”beskyttelse” af logo og 

renomme. De typiske handlinger der udvides med, omfatter kontrol af tingbøger og den fuldstændige rap-

port indhentes, selskabets bankkonti afstemmes og egenkapitalen afstemmes113.  

 HVORDAN KONTROLLERES DE VIRKSOMHEDER, SOM HELT HAR FRAVALGT REVISOR? 

Alle danske virksomheder kan blive udtrukket til kontrol af Erhvervsstyrelsen - dette omfatter derfor også 

virksomheder, som helt har fravalgt revisor. Regnskabskontrollen ”har til formål at styrke tilliden til regnska-

berne og forebygge, at virksomhederne og deres regnskaber anvendes til svindel. Kontrollen er som udgangs-

punkt risikobaseret og fokuseret, og der anvendes en række forskellige, målrettede indsatser.”114 Samtidig 

kan alle virksomheder også udtrækkes til kontrol af SKAT. Dette er dog to separate instanser og med hvert 

deres fokus. Det har dog været indtrykket, at kontrollen fra begge instanser har været begrænset den senere 

årrække. Ved læsning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside virker det også klart, som om fokus er på landets 

                                                           

112 ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger 
113 Interview med Peter Jensen, Morten Bjerregaard, Claus Bonde og Robert Fosbo 
114 https://erhvervsstyrelsen.dk/regnskabskontrol, den 22-04-2019 
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børsnoterede virksomheder og holdningen ved en rundspørge blandt vores kolleger er også, at chancen for 

at klasse B-virksomheder udtages til regnskabskontrol er minimal. Dette bakkes op af en artikel bragt i Øko-

nomisk Ugebrev den 10. februar 2019, at kontrollen har været begrænset, men fra 2019 skal styrkes med 

yderligere 20 millioner, som tilføres til kontrolarbejdet.115 

I forbindelse med regnskabskontrollen for 2018 har Erhvervsstyrelsen særligt haft fokus på de årsrapporter, 

hvori revisor har modificeret sin påtegning. Det være sig særligt ulovlige aktionærlån samt overtrædelse af 

bogføringsloven, som Erhvervsstyrelsen sætter hårdt ind imod. På baggrund heraf har FSR også udtrykt sin 

tilfredshed med Erhvervsstyrelsens fokus og opfordrer til en øget kontrol af virksomhederne og særligt, hvor 

revisor helt er fravalgt eller med en erklæring, hvor der ikke er mulighed for en rapportering om ledelsesan-

svar, eller hvor påtegningen kan modificeres eller komme med en udtalelse om ledelsens beretning om det 

forløbne regnskabsår.116 Afslutningsvis skal det dog nævnes, at hvis der opstår forhold, hvor en virksomhed 

ikke lever op til sine forpligtelser kan denne mødes med et krav fra Erhvervsstyrelsen om revision. Dette 

omhandler som oftest væsentlige fejl og mangler i relation til selskabs- og regnskabslovgivningen.117 

 DELKONKLUSION 

Overordnet har selskaberne i regnskabsklasse B, som ikke overskrider de føromtalte grænser, fire forskellige 

påtegningsmuligheder fra revisor og enkelte virksomheder har også helt muligheden for at fravælge revisor. 

Afvejningen går udelukkende efter behov hos virksomheden, hvilket vurderes at være bestemt ud fra øko-

nomifunktionens kompetencer og eventuelle krav fra interessenter. Revisionspåtegningen er som beskrevet 

den afgivne erklæring med højeste grad af sikkerhed, hvor også restancer til det offentlige kontrolleres mod-

sat assistance- og reviewerklæringen. Den relativt nye mulighed for udvidet gennemgang har samme kontrol 

for mellemværender med det offentlige og kan i mange tilfælde være et godt alternativ til revisionen.  

Virksomhederne som har mulighed for helt at fravælge revisor er underlagt en ganske begrænset kontrol fra 

Erhvervsstyrelsen, som beskrevet ovenfor, hvorfor sammenhængen til problemformuleringen kunne være et 

forbedringspunkt, at kontrollen hermed styrkes. 

Baseret på ovenstående gennemgang må det derfor konkluderes, at det er op til den enkelte virksom-

hed/virksomhedsejer at vælge hvilken type af erklæring eller form for rådgivning, der ønskes. I tilfælde, hvor 

ledelsen altid handler i god tro og er villige til at betale for en dygtig økonomifunktion og/eller revisorassi-

stance er valgmulighederne et rigtig fint redskab til at lette den administrative byrde, mens der for de 

                                                           

115 https://ugebrev.dk/finans/erhvervsstyrelsen-skruer-markant-op-for-regnskabskontrollen/, den 22-04-2019 
116 https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aarsregnskabsloven/Erhvervsstyrelsen%20skruer%20bis-
sen%20paa_291118, den 22-04-2019 
117 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision, den 23-04-2019 
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virksomheder, hvis ledelse sjusker og/eller bedrager er samme valgmulighed og kan således være basis for 

en ond spiral, førend der ved påbud og kontroller rettes op på forholdene i den pågældende virksomhed. 
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KAPITEL 4 

 HVORDAN HAR DE VIRKSOMHEDER, SOM ER BERØRT AF LEMPELSEN OPLEVET PÅ-

VIRKNINGEN I PRAKSIS? 

 INDLEDNING 

Der er her tale om virksomheder, som har haft mulighed for at fravælge revision eller helt fravælge revisor 

og dermed opstille regnskabet uden assistance fra en revisor. Dette underspørgsmål vil således se på lem-

pelsen fra virksomhedernes synspunkt og identificere, om det reelt set har haft en betydning for disse virk-

somheder i praksis. Har de mærket nogle konsekvenser ved at have skiftet erklæringstype eller fravalgt revi-

sor helt og har der været en administrativ effektivisering og en omkostningsbesparelse, som jo var målet med 

at foretage lempelser af revisionspligten fra politisk side af.   

Der er jf. FSR ca. 112.000 danske virksomheder, som har fravalgt revisionen siden 2006.118 Lempelserne er 

gjort, fordi det fra politisk side er blevet estimeret, at der for virksomheder i klasse B, kan ske en omkost-

ningsbesparelse i gennemsnit på 31.000 kr. for både det eksterne revisionshonorar og det interne tidsforbrug 

til fremskaffelse af dokumentationen.119 Den samlede besparelse opnås dog kun ved helt at fravælge revisor, 

idet et tilvalg af en anden erklæringstype blot vil give en mindre besparelse på omkostningen. Ligeledes er 

det vigtigt at medtage, at såfremt revisor helt fravælges, må det antages, at en virksomhed selv skal bruge 

en række af deres egne ressourcer på at foretage de handlinger og indberetninger, som en revisor ville have 

foretaget på vegne af virksomheden. Ligeledes antages det af FSR, at et fravalg af revisor på længere sigt, vil 

give større omkostninger hos virksomheden, end det de sparer på at have fravalgt revisor. Dette skyldes, at 

investorer, banker og andre interessenter for årsrapporten, i form af blandt andet kreditorerne, ikke har fuld 

gennemsigtighed i regnskabet, hvilket kan begrænse muligheden for at indhente ekstern finansiering. Denne 

usikkerhed vil øge renteomkostningerne for virksomhederne ved eventuelle lån.120 

For at vise prisbesparelsen i praksis har vi taget udgangspunkt i eBogholderen, som er en virksomhed, der 

assisterer mindre virksomheder med bogføring, moms og årsregnskaber, og dette kan gøres for 3.490 kr..121 

Til sammenligning har vi medtaget en tilfældig revisor, som har oplyst sit honorar baseret på en timepris 

defineret af den enkelte revisors anciennitet. Dette spænder mellem 475-1.275 kr., mens bogføringsydelser 

                                                           

118 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2017-pressemeddelelser/112000%20virksomheder%20har%20fravalgt%20revision, 
den 03-03-2019  
119 https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/9/319/1440773953/effekt-af-aendret-revisionspligt-for-mindre-
virksomheder.pdf, den 22-03-2019  
120 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2017-pressemeddelelser/112000%20virksomheder%20har%20fravalgt%20revision, 
den 03-03-2019  
121 https://ebogholderen.dk/, den 19-03-2019 
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ligger på 400-500 kr. i timen.122 Et udsnit af de priser, for de forskellige ydelser som den givne revisor tager, 

vurderes at være på markedsvilkår, sammenlignet med andre revisorers prisniveau: 

- Regnskab, indberetning, skat og review for et mindre driftsselskab: 8.000-14.000 kr. 

- Regnskab, indberetning, skat og review for en mindre personlig virksomhed: 8.000-14.000 kr. 

- Regnskab, indberetning, skat og revision for et mindre driftsselskab: 12.000-17.000 kr. 

- Regnskab, indberetning, skat og revision for et holdingselskab: 5.500-7.000 kr. 

- Bogføring, rådgivning og andet arbejde afregnes efter tid, men det kunne være: 

- Bogføring og kvartalsmoms for en virksomhed med 200 bilag pr. Kvartal: 1.200-1.500 kr. 

- Bogføring og halvårsmoms for en virksomhed med 500 bilag pr. Halvår: 1.400-2.000 kr. 

Alle priser er eksklusive moms og giver altså et billede, som bekræfter Erhvervsstyrelsens antagelser jf. oven-

for omkring, at der er en forholdsmæssig stor besparelse at hente ved at vælge en anden løsning end at have 

en revisor tilknyttet udarbejdelsen af årsregnskabet i en eller anden rolle.  

Alt andet lige virker det til, at der både er fordele og ulemper ved at fravælge revision/revisor for virksomhe-

derne, men hvordan har de så oplevet dette i praksis? 

 FRAVALG AF REVISION TIL FORDEL FOR ANDRE ERKLÆRINGSTYPER 

At der samlet set er 112.000 danske virksomheder, som har fravalgt revisionen siden 2006, er en forholds-

mæssig lille del af de samlede antal virksomheder i klasse-B segmentet. Undersøgelser fra Erhvervsministe-

riet viser da også, at virksomhederne i klasse B segmentet, som fravælger revision, hovedsageligt tilvælger 

en anden billigere erklæringsydelse (assistance, review eller udvidet gennemgang),123 således at de fortsat 

har en revisor tilknyttet deres regnskab, når dette skal udarbejdes. Dette bakkes op af analyser fra FSR, som 

bekræfter, at væksten i den rene revisionsydelse er stagnerende, mens der er stigning i de andre revisions- 

og erklæringsydelser.124 I forbindelse med vores spørgeskema fik vi ligeledes bekræftet, at størstedelen af de 

adspurgte virksomheder var bekendt med muligheden for at fravælge revisor og ca. halvdelen var bekendt 

med besparelserne ved at fravælge en revisor, men at de fleste af virksomhederne fortsat ønsker at have en 

                                                           

122 https://revsbaek-revision.dk/ydelser-og-pris/, den 19-03-2019 
123 https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/SAU/bilag/75/1983953.pdf side 10. 
124 FSR Brancheanalyse 2018 – side 5. 
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revisor inde over i en eller anden form til de kommende regnskaber. Dette bekræfter os i, at de fleste virk-

somheder i klasse B segmentet ønsker at have en revisor inde over deres regnskaber.  

 

Figur 21 - Muligheden for fravalg af revision, ”uddrag af data fra spørgeskema,” bilag 7 (egen tilvirkning) 

 

Figur 22 - Besparelsen ved fravalg af revision, ”uddrag af data fra spørgeskema,” bilag 7, egen tilvirkning 

 

Figur 23 - Påtegningen i det kommende regnskabsår, ”uddrag af data fra spørgeskema,” bilag 7, egen tilvirkning 

Forskellen på de forskellige erklæringstyper og deres grad af sikkerhed er tidligere beskrevet i underspørgs-

mål 2 og vil således ikke blive uddybet yderligere her, idet der henvises til underspørgsmål 2.  

Når revision fravælges i forhold til en anden erklæringstype af virksomhederne, betyder det, at de ofte meget 

detaljerede og tidskrævende dokumentationskrav ved en revision frafalder til fordel for mere lempelige do-

kumentationskrav. I forhold til de forskellige handlinger som udføres i forbindelse med revision, review, ud-

videt gennemgang og assistance, er nedenstående de overordnede handlinger som skal udføres og en detal-

jeret gennemgang er foretaget jf. underspørgsmål 2. 
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Her følger et samlet overblik over de ty-

per af handlinger revisor skal gøre brug 

af ved de fire erklæringstyper:125 

Figur 24 - Udførte handlinger alt efter valg af er-

klæring 

 

 

 FRAVALG AF REVISION OG REVISOR 

Vi kan se, at det hovedsageligt er de mange iværksætterselskaber som helt fravælger revision og revisor, 

hvilket relaterer sig til, at disse ofte har en meget lav aktivitet og normalt en meget lille mængde af omsæt-

ning, hvorfor det ud fra et administrativt og omkostningsmæssigt synspunkt, ikke ville give mening at have 

en revisionspåtegning på deres årsrapport.126 Dette skyldes, at for at oprette et iværksætterselskab, er der 

ikke krav om en større indskydelse eller et krav til en større aktivitet. Her er således tale om virksomheder, 

som ligger under regnskabsklasse B. Der er altså fortsat 84 % af de virksomheder, som befinder sig i klasse B, 

som vælger at blive revideret eller anvende andre revisionsydelser for at kunne udforme og udarbejde deres 

årsrapport. Beslutningen om hvilken type af erklæringen der vælges, tages af virksomheden selv i samarbejde 

med deres revisor ud fra en vurdering af, hvilken erklæringstype som passer bedst til virksomheden. Dette 

er således et udtryk for, at langt størstedelen af virksomhederne i klasse-B segmentet ønsker at få udarbejdet 

en årsrapport, som er retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning ved hjælp fra en revisor.127 

Virksomhederne som kan fravælge revisor helt, vælger altså fortsat i store træk at bibeholde revisor i en eller 

anden form, hvilket jo som nævnt ovenfor, skyldes denne her retskaffenhed og ønsket om at følge lovgivnin-

gen. Ligeledes må det antages, at når større eksterne interessenter som Jyske Bank.128 Dette er netop et 

udtryk for modstridende interesser mellem virksomhed og interessent, som netop er teorien i koalitionsmo-

dellen, beskrevet i kapitel 4 begynder at påkræve, at der skal være en revisionspåtegning i en eller anden 

form på regnskaberne, er dette et yderligere incitament til at fastholde en revisor i virksomhedernes optik.  

De virksomheder som fravælger revisor helt, skal fortsat udarbejde en årsrapport, som skal give et retvisende 

billede. Fravalget af revisor og dennes erklæringstyper betyder, at der er en lang række dokumentationsbe-

hov, som ikke skal indsamles til revisoren og dette kan være med til at give nogle besparelser, da der ikke vil 

                                                           

125 FSR analyse af revisors erklæringer 
126 FSR Brancheanalyse 2018 – side 7. 
127 https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/SAU/bilag/75/1983953.pdf, den 10-04-2019, side 11 
128 https://finans.dk/finans2/ECE11221254/jyske-bank-afviser-kunder-uden-revisor/?ctxref=ext, den 02-05-2019 
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blive forespurgt herom fra den eksterne part. Byrden for selv at skulle stå for bogføringen, indberetningen til 

de relevante myndigheder og udarbejdelsen af en årsrapport er dog ofte noget, som virksomhederne ikke 

selv har kompetencer til. Disse forhold har vi fået bekræftet i forbindelse med vores interviews, især omkring 

indberetninger til myndighederne:  

”Hvis kunderne selv skulle gøre det, vil jeg helt klart vurdere, at det vil være en stor udfordring for dem selv 

at skulle håndtere. Vi får også tit kunder, hvor de selv har forsøgt sig og må erkende, at de ikke får indberettet 

til tiden og er det vi kalder for catch-up kunder, fordi de kommer med lidt rod i bagagen.”129  

”Der er ingen af vores kunder - overhovedet - som kan finde ud af at kommunikere med Erhvervsstyrelsen 

eller SKAT. Deres banker kan de som oftest selv håndtere, men det er os, som har kommunikationen med de 

andre parter langt hen ad vejen. Jeg tror i bund og grund heller ikke, de gider være i kontakt med dem. Så hvis 

de selv skulle varetage indberetningerne og dialogen, ville der begynde at komme for mange fejl.”130 

 ”Som jeg også fortalte i det første spørgsmål, det var egentlig der, hvor vi egentlig skal tage den todelte, 

fordi dem der slet ikke bruger en revisor, der har vi en markant lavere kvalitet altså hånden på hjertet, der er 

ikke mange folk i Danmark, der er i stand til at opstille en rigtig årsrapport, hvis de ikke er revisor eller har 

været revisor på et tidspunkt. Og selv en der har været revisor på et tidspunkt - der må altså ikke gå mange 

år før de ikke er i stand til den del mere. Så der får vi en ekstrem lavere kvalitet, når de selv skal forsøge at 

opstille på det”.131 

”Det ville sejle rundt. Jeg er selv dybt overrasket over hvor mange bogføringssager, momsindberetninger med 

videre vi har, da jeg startede hos Kallermann. Skulle de selv varetage det, tør jeg slet ikke tænke på, hvordan 

resultatet ville være.”132 

Ovenstående opfattelse af besværligheden ved selv at skulle bogføre, indberette til myndighederne og udar-

bejde en årsrapport, som vi har fået fra vores interviews, er en opfattelse som virksomhederne også deler, 

idet en lang række virksomheder, som vi har forespurgt, har sagt, at de er i tvivl om det har været en god 

beslutning og kun en lille andel siger, at det har været en nemmere proces og uden kvalitative konsekvenser 

at fravælge revision. 

                                                           

129 Interview Morthen Bothmann, eBogholderen, bilag 2 spørgsmål 6 
130 Interview med, Christina Nyeland Kaa, Dit Regnskab, bilag 3 spørgsmål 7 
131 Interview med Claus Bonde Hansen, BDO, bilag 1 spørgsmål 3 
132 Interview med Morten Bjerregaard, Kallermann Revision, bilag 5 spørgsmål 6   
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Figur 25 - uddrag af data fra spørgeskema, bilag 7 (egen tilvirkning) 

Der er ligeledes sket en stigning i bogførings- og regnskabsassistanceydelser for virksomheder udenfor revi-

sionsbranchen, viser tal fra Danmarks Statistik.133 Denne udvikling hænger fint sammen med de informatio-

ner, vi har fået fra vores interviews, hvor det bekræftes, at der leveres ”full-service” aftaler med de fleste 

kunder, hvor de interviewedes virksomheder står for alt bogføring, assistance med indberetninger og assi-

stance med opstilling af et regnskab.134 Dette betyder, at virksomhederne som er påvirket af lempelsen af 

revisionspligten, og har fravalgt revisor eller fravalgt revisionspligten, i større grad søger assistance fra etab-

lerede virksomheder, som udfører eksterne bogførings- og regnskabsopgaver. Dette understøtter hermed 

vores antagelse om, at der er en sammenhæng i stigningen af omsætning i bogførings- eller regnskabsvirk-

somheder i takt med fravalget af revisor/revision. Dette betyder, at den administrative byrde bliver begræn-

set for virksomhederne, ligesom den økonomiske byrde også er begrænset, idet de omtalte virksomheder 

kan yde en service, som på de fleste områder er væsentligt billigere, end hvad den lovpligtige revisionsydelse 

koster.  

Den administrative byrde og de tidsmæssige omkostninger ved at have en ekstern bogholder eller anden 

assistance inde over, som ikke vedrører en revisor, forventes fremadrettet at blive yderligere automatiseret 

og dermed en mindre byrde for virksomhederne men også for bogføringsvirksomhederne. Alt andet lige, 

betyder en yderligere automatisering af processerne hos virksomhederne og det materiale virksomhederne 

leverer til eventuelle bogholdere, revisorer osv., at kvaliteten bliver forhøjet, idet risikoen for at der sker fejl 

vil blive minimeret, når der ikke er foretaget manuelle posteringer, og der generelt er færre personer inde 

over processerne og udarbejdelsen af underliggende materiale til årsregnskabet. Den forventede udvikling 

skyldes det stigende fokus på automatisering og digitalisering af de manuelle bogføringsprocesser og arbejds-

gange. Denne form for rutineprægede arbejdsgange, som bogføring og regnskabsaflæggelse, forventes i sti-

gende grad at blive automatiseret og digitaliseret i fremtiden.135 Dette kommer allerede nu til udtryk ved en 

lang række digitale og prisvenlige regnskabssystemer, som letter den administrative byrde for de mindre og 

                                                           

133 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/serviceerhverv/bogfoering-revision-og-skatteraadgivning-serviceydelser, den 27-04-2019 
134 Interview Morthen Bothmann, eBogholderen, bilag 2 spørgsmål 6 
135 FSR Digital transformation 2017 
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mellemstore danske virksomheder i klasse-B segmentet og de virksomheder, som ligger i klasse A. Her kan 

bl.a. nævnes E-conomic, eBogholderen, Dinero, Billy, Bilagsscan m.fl. Fælles for alle disse systemer er, at de 

er med til at automatisere de administrative opgaver for virksomhederne og de bogholdere, som de anven-

der. Det er således muligt, for de eksterne bogholdere, at have alt information fra kunden inde i de ovenstå-

ende systemer og i stedet for at have bunker af bilag i mapper, bliver disse løbende scannet ind og lagt i 

systemet, således at automatiseringen sker hurtigere og samtidig sikrer, at virksomhederne ikke har føl-

somme informationer liggende på leverandørbilag, fakturaer osv. 

Størstedelen af de virksomheder som arbejder med bogførings- og regnskabsløsninger, har tilkendegivet, at 

de allerede nu har en automatiseringsgrad på mellem 40-80 % af alle posteringer, som deres kunder kan 

levere, og det er deres forventning, at de rammer et sted mellem 90-95 %. Dette vil altså betyde en minime-

ring af det administrative arbejde for virksomhederne.  Ligeledes tilbydes en lang række andre integrerede 

og automatiserede serviceydelser, for at lette den administrative byrde, for virksomhederne. Her tænkes 

blandt andet på løsninger inden for løn, lagerstyring, kasseapparat etc. Alle disse tiltag er med til at minimere 

risikoen for fejl i forhold til, hvis virksomheden selv skulle sidde med dette og dermed også højne kvaliteten 

af dataene og dermed også give bedre datakvalitet til eventuelle revisorer, til når der skal udarbejdes en 

erklæring.136 Digitaliseringen og en højere grad af automatisering af bogføringen mindsker den administrative 

byrde for klasse B-virksomhederne og de virksomheder, som er mindre. Der er især for mindre virksomheder 

blevet digitaliseret så meget, at der er flere eksempler på, at en årsafslutning på en mindre virksomhed kan 

gøres for under 2.000 kr., hvor den menneskelige involvering er minimal.137  

Denne automatiserede udvikling og effektiviseringsgraden for de mindre virksomheder afhænger meget af, 

hvem der står for det administrative og hvilke forretningsgange og metoder, de anvender. Et klassisk eksem-

pel på dette: ”En klassiker er, at bogholderen dikterer, at de ansatte skal printe deres kontoudtog ud, sætte 

alle bilag bagved i kronologisk rækkefølge og nummerere dem. Så er det nemt at håndtere for bogholderen. 

Men for de stakler, som skal lave det, er det ikke nemt - og det er slet ikke skalerbart. Det handler også om 

at se på, hvordan du sparer organisationen for en masse tid. Her kan et effektivt bogholderi gøre en stor 

forskel.”138 Det er således meget forskelligt, hvordan de mindre virksomheder i praksis bliver berørt af lem-

pelserne i revisionspligten, da det afhænger af deres set-up, og hvor villige de er til at søge imod digitalise-

ringen og automatiseringen. Et andet godt eksempel på omstillingen, som virksomheden og deres admini-

stratorer/bogholdere skal være klar på, er at der ikke er et lovgivningsmæssigt krav omkring opbevaring af 

                                                           

136 https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/SAU/bilag/75/1983953.pdf side 86 
137 https://tokekruse.dk/regnskabstrends-2018-ifoelge-toke-kruse-saadan-haandteres-bilag-loen-bogfoering-fremtiden/, den 27-03-2019 
138 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/SIGNATUR/Laes%20DIGITAL%20SIGNATUR/2019/SIGNATUR%201/Bogfoering%20som%20loeftestang, den 
27-03-2019 
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fysiske bilag, disse kan i stedet erstattes af digitale/scannede bilag. Der er således en ændring i hele dataflo-

wet og en automatisering og effektivisering af hele bogholderfunktionen, således at systemerne fremadret-

tet selv kan gennemføre bogføring og betaling af de relevante bilag og regninger.139 

 DELKONKLUSION 

På baggrund af ovenstående kan vi se, at der er en væsentlig forskel i praksis for virksomhederne, som er 

underlagt lempelsen af revisionspligten. Virksomhederne kan således få et signifikant lavere dokumentati-

onskrav overfor deres revisor, hvilket både vil være en tidsmæssig og administrativ besparelse i forhold til at 

have en fuld revision. Virksomheden skal f.eks. ved assistanceerklæringen udelukkende give en revisor de 

grundlæggende finansielle informationer til at opnå en forståelse for virksomheden og til at kunne opstille et 

regnskab på baggrund heraf. I praksis har virksomhederne, som har mulighed for at lempe deres revisions-

pligt i klasse-B segmentet, mulighed for at opnå en væsentlig mindre administrativ byrde ved valg af en anden 

erklæringstype, hvor de dog stadigvæk sikrer sig, at årsrapporten er aflagt i henhold til lovgivningen og at 

kvaliteten fortsat er høj. Dette er bekræftet i forbindelse med vores interview af BDO ” Når de så har fravalgt 

revision kontra at de har en erklæring og sikkerhed på, hvis de bare nævner en revisor, så var min pointe før, 

at så er vi tæt på, at vi er på samme kvalitet og dog med en lille nuance, som I sagde i spørgsmål 1, I havde 

på det. Vi er selvfølgelig mere sikker på, vi har mere sikkerhed omkring nogle værdiansættelser, aktiverne, 

når vi er på revisionen, men jeg ser meget på, om der er en revisor på eller ikke en revisor på. Det er faktisk 

der, det er det afgørende i kvalitetsløftet.”140 

Virksomhederne, som har mulighed for at fravælge revisionspligten, bliver i praksis påvirket på mange for-

skellige parameter afhængigt af, hvor meget de vælger at lempe sig i forhold til lovgivningen. Vælges der at 

gå fra en fuld revision med en standard revisionserklæring med en høj grad af sikkerhed, til en af de andre 

erklæringstyper (udvidet gennemgang, review eller assistance), lempes der på de administrative og doku-

mentationsmæssige krav for virksomhederne, ligesom graden af sikkerhed i erklæringen også falder. For ud-

videt gennemgang skal der foretages en forståelse af virksomheden, forespørgsler og analyser samt handlin-

ger vedr. bekræftelser fra tredje parter (banker, skat, advokater etc.). For review-erklæringer fjernes de 

handlinger, som vedrører bekræftelse fra tredje parter og afslutningsvis, ved assistance, skal der udeluk-

kende opnås en forståelse af virksomheder og opstilles et regnskab på baggrund af, de af ledelsen oplyste og 

modtagne dokumenter. Som det fremgår af ovenstående, vil der i takt med et skift i erklæringstype i praksis 

                                                           

139 http://www.vaekstfokus.dk/sadan-digitaliserer-du-dit-bogholderi/, den 27-03-2019 
140 Interview med Claus Bonde Hansen, BDO, bilag 1 spørgsmål 3 
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være et mindre krav til dokumentationen, som revisor skal bruge, og som virksomhederne skal bruge admi-

nistrationsressourcer på at fremskaffe. 

Når der helt fravælges både revision og revisor, således at der ingen erklæring er på regnskabet, vil der igen 

være et lavere dokumentationskrav i forhold til et regnskab med en erklæring på. Der vil så også oftest være 

tale om virksomheder med en meget begrænset aktivitetsstørrelse. Det betyder i praksis, at virksomhederne 

selv skal opstille deres regnskaber og stå for indberetningerne til de relevante myndigheder, hvilket vi, via 

vores interviews, har fået bekræftet, at de ofte har meget svært ved eller slet ikke kan finde ud af. Derfor er 

der sket en stigning i aktivitet og omsætning hos selskaber, som assisterer med bogføringen, regnskabsop-

stillingen og indberetningerne til myndighederne. Disse virksomheders arbejde gør i praksis, at virksomhe-

derne har en meget lille administrativ byrde og denne service kan gøres for et meget lille beløb. Samlet set 

betyder dette, at påvirkningen i praksis for de virksomheder, som vælger at fravælge en revisor helt og i 

stedet får assistance fra et bogføringsfirma, vil opleve en begrænset påvirkning herfor. Alt andet lige, vil det 

blive mindre tungt administrativt for virksomhederne, som vælger denne metode. Problemet opstår først i 

praksis, hvis virksomhederne vælger selv at skulle stå for bogføringen, regnskabsopstillingen og indberetnin-

gen til de danske myndigheder, da de efter vores bedste overbevisning, og de respondenter vi har inter-

viewet, ikke har kompetencerne til at kunne gøre dette og derfor vil pålægge deres virksomhed en unødven-

dig administrativ tung byrde og i praksis ikke operere effektivt. Ydermere i tillæg til ovenstående, gør det 

øgede fokus på automatisering og digitalisering af de manuelle processer hos virksomhederne fremadrettet, 

at særligt hos de mindre virksomheder vil den administrative byrde blive mindre i forbindelse med udarbej-

delsen af materialet til en årsrapport. Ligeså vil den øgede digitalisering, særligt for de virksomheder uden 

revisorer, øge kvaliteten af det materiale de leverer til eksterne parter i forbindelse med årsregnskabets ud-

arbejdelse og årsregnskabets kvalitet.  
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 HVORFOR MENER REVISIONSBRANCHEN, AT DEN NUVÆRENDE REVISIONSPLIGT 

SKAL REVURDERES? 

 INDLEDNING 

Dette underspørgsmål vil se på revisionspligten og dennes påvirkning af kvaliteten i en årsrapport fra revisi-

onsbranchens side. Det vil derfor belyse revisionsbranchens holdninger de vedtagne lempelser, og hvordan 

de har påvirket kvaliteten samt branchens holdninger til den fremadrettede udvikling i revisionspligten. Dette 

gøres, fordi revisionsbranchen er en central interessent i forhold til afhandlingens problemformulering og er 

med til at påvirke den fremadrettede udvikling i revisionspligten og definitionen af kvalitet i en årsrapport, 

samt hvordan kravene hertil ændres fremadrettet. 

Ligeledes er det interessant at analysere revisionsbranchens holdning til lempelsen af revisionspligten, idet 

FSR, og andre offentlige repræsentanter for revisionsbranchen, har været ude med hård kritik af lempelserne 

og det politiske grundlag herfor, som i deres holdninger er helt forkerte og ikke retvisende. 

 ØKONOMIEN 

Først og fremmest er FSR jo, som brancheorganisation for revisorerne, interesseret i at beskytte deres er-

hverv og give deres branche de bedst mulige arbejdsforhold. Dette er meget normal praksis indenfor enhver 

brancheorganisation at forsøge, at begunstige sine medlemmer og deres hverdag, så den første bevæggrund 

for, at FSR ser kritisk på nuværende og yderligere lempelser af revisionspligten er, at det potentielt kan true 

deres medlemmers levegrundlag, idet et stigende antal virksomheder vælger at fravælge revisionspligten. 

Dette forventes også at være en tendens, som vil stige fremadrettet.141 

”Der er jo faktisk meget få som "har rent mel i posen i denne sammenhæng." Hvis man ved, hvor stort revisi-

onsmarkedet er, så er der jo tale om rigtig mange penge - der er meget på spil. Jeg kan godt forstå, at bran-

cheorganisationerne er vågne og begynder at reagere på sådanne ting. Hvis vi satte den (revisionspligten) op 

til 89 millioner, hvis vi fulgte regnskabsdirektivet, så var der ikke mange revisionspligtige virksomheder tilbage 

i Danmark. Så derfor kan jeg godt se, man er nødt til at reagere, hvis det er ens levevej og vi ville jo også være 

nødt til at reagere, hvis alle virksomheder skulle revideres. Det ville vi jo synes, var en dårlig ide og kunne 

sikkert finde en masse af gode argumenter imod det.”142 Alle analyser, og FSR’s egne analyser, peger dog på, 

at der på trods af, at flere og flere virksomheder fravælger revision helt eller til fordel for andre 

                                                           

141 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2017-pressemeddelelser/112000%20virksomheder%20har%20fravalgt%20revision, 
den 01-02-2019  
142 Interview med Morten Bothmann eBogholderen ApS, spørgsmål 8 
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erklæringstyper, så er omsætningen i branchen steget fra 2014 og frem så meget, at der en omsætning på 

ca. 20 milliarder i 2018, hvilket svarer til en omsætningsstigning på ca. 30 % på de fire år fra 2014 og frem.143 

Analyserne viser dog også, at selvom revision fortsat er kerneydelsen, er der sket en forskydning i indtjenin-

gen, hvor det mere og mere bliver de andre erklæringstyper og rådgivningsopgaver, som oplever den mar-

kante vækst.144 Herudover forventer FSR, at de positive tendenser i omsætningen i branchen fortsætter i 

2019, hvilket understøttes af, at branchen allerede nu har fået en god start på 2019. 

Ovenstående giver således en indikation af, at eksistensgrundlaget og den fremtidige vækst i revisionsbran-

chen ikke på nuværende tidspunkt er truet, men fortsætter de positive tendenser. Dermed virker dette ikke 

på nuværende tidspunkt, som værende den vigtigste bevæggrund for revisionsbranchens ønske om at ændre 

revisionspligten.  

 POLITISKE HOLDNINGER 

På baggrund af de i indledningen beskrevne rapporter fra Erhvervsministeriet, som konkluderer at lempelsen 

af revisionspligten ikke har medført negative konsekvenser for mængden af fejl i regnskabet og de generelle 

forkerte indberetninger til skat og andre myndigheder, har FSR, som tidligere nævnt, været ude med en hård 

kritik af disse rapporter sammen med andre offentlige repræsentanter for revisionsbranchen,145 hvor de kon-

kluderer, at rapporten slet ikke kan anvendes til at give en konklusion omkring effekten af revisionspligten.146 

Særligt det forhold at Erhvervsministeriet giver udtryk for at kritikkere er ”dommedagsprofeter”147 og at ”Er-

hvervsstyrelsens rapport viser, at dommedagsprofeterne om tidligere lempelser af revisionspligten ikke hol-

der stik, og at der ikke er nogen signifikant forskel i skatteangivelserne for selskaber med og uden revideret 

regnskab”148 har gjort, at revisionsbranchen er gået til modangreb. Herudover har Erhvervsministeren selv 

udtalt i et samråd, som er afkommet efter alle kritikpunkterne fra FSR og medierne, at ”Rasmus Jarlov ikke 

ligger skjul på, at han ser revision som en byrde, som det ikke giver mening at påføre virksomhederne, al den 

stund at langt de fleste virksomheder er lovlydige og gør alt hvad de kan for at leve op til skattereglerne. Af 

samme grund ønsker ministeren ikke at rulle revisionspligten tilbage, men Rasmus Jarlov var dog åben over 

for, at revisorerne på anden vis kan spille en aktiv rolle i forhold til at sikre efterretteligheden.”149 Disse 

                                                           

143 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2019-Ugens-kommentar/Ugens-kommentar-4-april, den 25-04-2019 
144 FSR Brancheanalyse 2018, bilag 16, side 5 
145 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-12-20-ministeriums-egen-ekspert-dumper-rapport-om-skattesnyd, den 25-04-2019 
146 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-12-20-ministeriums-egen-ekspert-dumper-rapport-om-skattesnyd, den 25-04-2019 
147 https://em.dk/nyhedsarkiv/2018/december/dommedagsprofetierne-om-tidligere-lempelser-af-revisionspligten-holder-ikke-stik/, den 25-04-2019 
148 https://em.dk/nyhedsarkiv/2018/december/dommedagsprofetierne-om-tidligere-lempelser-af-revisionspligten-holder-ikke-stik/, den 25-04-2019 
149 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2019-Ugens-kommentar/Ugens-kommentar-31-ja-
nuar?utm_campaign=Revisionspligt%3A%20Regeringens%20egne%20analyser%20viser%20v%C3%A6rdien%20af%20en%20revisorp%C3%A5teg-
ning%20%7C%20%C3%86ndringer%20i%20%C3%A5rsregnskabslovens%20regnskabsklasse%20B&utm_medium=email&utm_source=FSR%27s%20Nyheds-
brev, den 25-04-2019 
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politiske holdninger og selve rapporten har FSR været nødsaget til at gå ud og kritisere og forsøge at modbe-

vise, idet de er dybt uenige i konklusionerne og ikke som brancheorganisation kan leve med, at der fra politisk 

side menes, at revisionspligten er en byrde, som bliver pålagt virksomheder og som eventuelt bør lempes 

yderligere i fremtiden.150 Derfor modsiger de også denne kritik med deres egne analyser og rapporter og 

kommer med forslag til eventuelle løsninger herpå, som skal besluttes politisk.151  

 OFFENTLIGHEDENS FORVENTNINGSKLØFT TIL REVISION 

Teorien bag forventningskløften er beskrevet i kapitel 4 og derfor bliver der ikke foretaget en yderligere be-

skrivelse af selve teorien bag, men mere hvordan denne er med til at påvirke revisionsbranchens ønske om 

en revurdering af revisionspligten i nedenstående afsnit.  

Udover de økonomiske og politiske bevæggrunde for FSR og revisionsbranchens ageren, så kommer revisi-

onsbranchen ofte i søgelyset, når der sker større konkurser, svindel eller helt sammenfald af brancher. Dette 

er et udtryk for den forventningskløft, der er imellem offentligheden og deres forståelse af revisionsbranchen 

og de ydelser de foretager. Dette kommer bedst til udtryk ved, at det jo ret beset ikke bør være muligt at 

svindle for virksomheder, når de har en revisor på deres regnskab, eller det mener offentligheden i hvert fald. 

Dette kommer særligt til udtryk ved den kritik, som bliver lagt over på de pågældende revisorer i de pågæl-

dende sager. Dette kommer til udtryk ved både større og mindre sager, blandt andet i forbindelse med en 

lang række af hvidvaskskandalerne, hvor offentlighedens tillid til virksomhederne, men også til deres reviso-

rer, er blevet hårdt ramt.152 Både kritikken af revisorerne, deres udførte arbejde og offentlighedens tillid er 

også blevet påvirket i sagerne med bankkrak, både af den mindre153 og større størrelse.154 Det er dog også 

sket i sager med mindre virksomheder og deres revisorer.155 Alle disse eksempler på sager, hvor en revisor er 

blevet kritiseret eller dømt til at give erstatningskrav, svækker offentlighedens tillid og øger den forventnings-

kløft, der er imellem opfattelsen af, hvad en revisor foretager sig, og hvad de så i virkeligheden foretager sig. 

Der kommer også kritik af manglende revision, når der så sker svindel, især i de mindre selskaber.156 ”Der er 

en fortsat forventningskløft imellem ønsket om et u-bureaukratisk og let administrativt miljø - og på den 

                                                           

150 http://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2018-pressemeddelelser/FSR%20tager%20afstand%20fra%20Erhvervsministeriets%20un-
dersoegelse%20af%20revision, den 25-04-2019 
151 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2019-Ugens-kommentar/Ugens-kommentar-31-ja-
nuar?utm_campaign=Revisionspligt%3A%20Regeringens%20egne%20analyser%20viser%20v%C3%A6rdien%20af%20en%20revisorp%C3%A5teg-
ning%20%7C%20%C3%86ndringer%20i%20%C3%A5rsregnskabslovens%20regnskabsklasse%20B&utm_medium=email&utm_source=FSR%27s%20Nyheds-
brev, den 25-04-2019 
152 https://www.berlingske.dk/virksomheder/revisionsgiganter-kritiseres-for-at-overse-danske-banks-hvidvaskskandale, den 25-04-2019 
153 https://www.berlingske.dk/virksomheder/stort-revisionsfirma-i-revisortilsynets-kloeer, den 25-04-2019 
154 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/365162/pwc_doemt_til_at_betale_milliarder_efter_revision_af_svindelbank.html, den 25-04-2019 
155 https://www.fyens.dk/erhverv/Revisor-for-svindeldoemt-Har-brudt-flere-love-og-faaet-frataget-godkendelse/artikel/3163721, den 25-04-2019 
156 https://finans.dk/erhverv/ECE10194032/for-meget-fusk-og-skattefifleri-smaa-virksomheders-bloede-regnskabsregler-boer-kulegraves/?ctxref=ext, den 
25-04-2019 
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anden side ønsket om stærk kontrol og ansvarsplacering.”157 Dette medfører, at revisionsbranchen løbende 

er ude og uddybe og beskrive, hvad revision indebærer, ligesom de løbende stiller nye krav til revisionspligten 

og de virksomheder, som er omfattet, eller ikke omfattet heraf, for at mindske forventningskløften og igen 

forsøge at øge tilliden fra offentligheden.158  

Et andet eksempel på, at offentlighedens og politikernes forventninger til kvaliteten af revisors arbejde og 

deres rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant er under pres, kommer fra Storbritannien. Efter et større 

kollaps i entreprenørgruppen Carillion er der stillet forslag om at splitte de største revisionshuse op og der 

har været kritik af, at den offentlige tillidsrepræsentant ikke er uafhængig af revisionsbranchen.159 Når of-

fentligheden og politiske kræfter ønsker disse ændringer, er FSR og revisionsbranchen nødt til at tydeliggøre, 

hvad det indebærer at være underlagt revision, og hvad det ikke indebærer. Dette er også en af grundende 

til, at FSR og revisionsbranchen ønsker at revurdere revisionspligten og de lempelser der bliver foretaget 

således, at der kan blive foretaget en yderligere præcision af revisionsydelserne og hvilken påvirkning, de har 

på årsregnskaberne.  

For selv at imødekomme ovenstående kritikpunkter og dermed være i stand til at identificere om der er 

eventuelle ændringer eller præciseringer til de nuværende revisionsstandarder og selve revisionspligten, har 

FSR udarbejdet en oversigt i samarbejde med forsikringsselskabet HDI Danmark. Den viser de sager, som 

oftest bliver anmeldt til revisoransvarsforsikringen og som altså er udtryk for de steder, hvor revisorerne skal 

være skarpere.160 Oversigten over fejl viser, at det oftest, i SMV-segmentet, er bemærkninger omkring Going 

Concern, som giver fejl. Hvis en revisor har givet en revisionspåtegning uden forbehold, og hvor det er be-

kræftet, at der ikke er vurderet at være en risiko for, at selskabet ikke er going concern, hvor selskabet så det 

efterfølgende år er gået konkurs. Herudover nævnes medarbejdersvindel, som et andet godt eksempel på 

de fejl, som oftest opstår. Det sker hovedsageligt, hvis en bogholder sidder med alle muligheder for at bog-

føre, godkende og betale fakturaer f.eks., og at det er offentlighedens og kundens forventning, at revisor 

burde have opdaget dette og stoppet svindlen tidligere. Oversigten beskriver yderligere, at der hovedsageligt 

bliver anmeldt sager, når revisor har ageret rådgiver omkring kørselsgodtgørelse og skattefri omdannelse af 

virksomheder. Denne oversigt er således også et redskab, som FSR anvender til at vurdere, om der skal yder-

ligere fokus herpå i branchen i form af artikler etc., eller om problemet er så stort, at der skal modificeres i 

ISA standarderne, eller om selve erklæringstyperne også skal modificeres. Dette skal således gøres ved 

                                                           

157 Interview med Peter Stokholm, Grant Thornton, bilag 8 spørgsmål 8. 
158 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2017-Ugens-kommentar/Ugens-kommentar-2-november, den 02-04-
2019 
159 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2018/NR_7_Revisorbranchens-gode-
omdoemme, den 02-04-2019 
160 https://www.fsr.dk/Medlemsfordele/Medlemsfordele/FSRForsikring/Nyheder/Her%20gaar%20det%20oftest%20galt%20for%20revisor, den 02-04-2019 
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politisk hjælp, hvilket derfor også er en af grundende til, at FSR løbende gerne vil have revurderet revisions-

pligten.  

 KVALITETSPÅVIRKNING OG MÆNGDEN AF FEJL 

Selvom ovenstående bevæggrunde for FSR og revisionsbranchens ønske om en revurdering af revisionsplig-

ten er vigtige, så er den væsentligste grund fortsat, at FSR og revisionsbranchen mener, at de lempelser, der 

er foretaget af revisionspligten, har medført en markant forringet kvalitet i de regnskaber, som ikke længere 

bliver revideret. Der forekommer også en større mængde af fejl, som er med til at øge det nationale skattegab 

og øge risikoen for svindel samt mængden af forkerte oplysninger, som bliver videregivet til diverse myndig-

heder.161 Dette forsøger FSR at understøtte og bekræfte overfor Erhvervsstyrelsen, ved at lave regnskabs-

/revisionskontrol af alle regnskaber, de får tilsendt fra deres medlemmer, på en bestemt mailadresse, de 

såkaldte ”Skodregnskaber”. Dette betød blandt andet at de, i 2017 i en periode, modtog 25 regnskaber, hvor 

der var alvorlige fejl i, hvilket de gjorde Erhvervsstyrelsen opmærksom på.162  

For at understøtte ovenstående påstand og bevæggrund har vi i forbindelse med vores interviews spurgt 

vores respondenter om denne påstand. De respondenter som blev spurgt om dette var udelukkende dem 

som repræsenterer revisionshuse og revisorer. Alle revisorerne var enige om, at kvaliteten forringes væsent-

ligt, når der ikke er en revisor tilknyttet regnskabet i noget omfang. Først forklarer RF og MGB om et nyt 

begreb, som er afkommet af lempelserne, de såkaldte ”skod-regnskaber” at der ”generelt er det udgangs-

punktet, at fravalg bare giver en dårligere kvalitet, men det hele afhænger af, om der er en godkendt revisor 

inde over. Der er en stor risiko for manglende lovoverholdelse, hvor man helt fravælger revisor. Hos FSR etab-

lerede man et forum omkring ”rigtig revisor”, hvor man kunne indsende såkaldte skodregnskaber, som man 

stødte på i marken.”163 ”Jeg vil citere en af mine tidligere kolleger, Jørgen Blom (fra EY/KPMG), efter mulig-

heden for fravalg af revision og dermed også fravalg af revisor, så kom der et nyt begreb i dansk regnskabs-

praksis, som vi kaldte "skodregnskaber", og det synes jeg desværre, er det vi ser i dag i indrapporterede års-

rapporter til Erhvervsstyrelsen. I bedste fald får de aktiver og passiver til at stemme nogenlunde, men de fleste 

har ikke en reel chance for at vide, hvad der skal proppes ind.164” 

Afslutningsvis suppleres dette af PS og MS ”Der er ingen tvivl om, at kvaliteten i årsrapporterne er væsentligt 

bedre ved blot en regnskabsopstilling end helt uden en revisor tilknyttet. Vores ansvar som revisor favner 

                                                           

161 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2017-pressemeddelelser/112000%20virksomheder%20har%20fravalgt%20revision, 
den 07-04-2019 
162 https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aarsregnskabsloven/Mangelfulde%20aarsrapporter, den 03-
01-2019 
163 Interview med Robert Fosbo Revisorgruppen, bilag 4, spørgsmål 2 
164 Interview med Morten Bjerregaard, Kallermann Revision, bilag 5 spørgsmål 1 
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bredt blot ved regnskabsopstilling, da vores professionelle ansvar gør, at vi ikke kan have kendskab til åben-

lyse fejl eller fejlinformationer selv ved assistanceerklæringer. Det er derfor ikke muligt, at ”slippe” for f.eks. 

lovpåkrævede oplysninger i årsregnskabet, hvis revisor får kendskab herom, selvom der ikke er revisionspligt. 

Selvom revisor ikke foretager revision eller review, er der stadig en topkvalitet i opgaver som f.eks. assi-

stance.”165 ”Selvfølgelig falder kvaliteten, og det er jo nok aller værst, der hvor de selv er inde for at lave 

regnskaberne eller får andre til at gøre det, som ikke er egentlige revisorer, så hele fokusset omkring tallenes 

rigtighed det drukner.”166 

Der var således en bred enighed om, at revision eller det at revisor er inde over regnskabet i et hvis omfang, 

skaber værdi for virksomheden og kvaliteten sikres og forøges i årsrapporten, hvorfor deres holdninger er, 

at revisionspligten ikke nødvendigvis skal strammes, men revurderes således, at der fremadrettet kan sikres, 

at de virksomheder som ikke har en revisor nu, får det fremadrettet i et eller andet omfang. 

For at understøtte ovenstående påstande og bevæggrunde har FSR udarbejdet to dybdegående analyser med 

udgangspunkt i de ca. 252.000 regnskaber, som blev indberettet til Erhvervsstyrelsen for 2016.167 Disse ana-

lyser vil vi i nedenstående afsnit foretage en dybdegående analyse af og definere, hvor det er, at FSR og 

revisionsbranchen mener, at de skaber kvalitet for kunden i årsrapporten, og hvor denne kvalitet bliver ne-

gativt påvirket, når revisionspligten lempes. Der vil i nedenstående afsnit udelukkende tages udgangspunkt i 

de to analyser fra FSR, hvorfor der blot vil være henvisninger hertil, hvor det findes relevant og essentielt i 

forhold til forståelsen af analysen. I forhold til kildekritik og den overordnede konklusion på rapporterne og 

hvordan de er behandlet, henvises der til vores empiri afsnit. 

 ANMÆRKNINGER FRA REVISOR OG MISTEDE OPLYSNINGER VED FRAVALG AF REVISION 

I den første undersøgelse belyser FSR forholdet omkring anmærkninger fra revisor og de mistede oplysninger 

ved fravalg af revisionen. Dette gøres ved at undersøge anmærkningerne i årsrapporterne fra revisorer for 

2016-regnskaberne og sammenholde med tidligere år.  

FSR beskriver først og fremmest, hvordan ca. 42 % af selskaberne i analysen fik en revision af deres regnskab, 

svarende til 105.734 regnskaber. Af alle regnskaberne for 2016 var der faktisk 112.522 virksomheder, som 

hverken blev revideret, fik foretaget udvidet gennemgang eller en reviewerklæring, hvilket er mere end fire 

gange så mange som i 2012. For at gøre det resterende datagrundlag op, er dette fordelt således:168 

                                                           

165 Interview med Peter Stokholm, Grant Thornton, bilag 8 spørgsmål 2 
166 Interview med Morten Schwensen, Baker Tilly, bilag 9 spørgsmål 2 
167 FSR Analyse ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision”, bilag 13 
168 FSR Analyse ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision”, bilag 13 
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5.144 virksomheder fik reviewerklæring, svarende til 2 %. 

29.263 virksomheder fik udvidet gennemgang, svarende til 11 %. 

72.572 virksomheder fik assistanceerklæring, svarende til 29 %. 

39.950 virksomheder har ikke fået en erklæring af nogen art på deres årsrapporter, svarende til 16 %. 

Ovenstående datagrundlag viser et faldende antal virksomheder, som får revideret deres regnskaber. Udvik-

lingen er således, at det er under halvdelen af de indberettede virksomheder, som får revideret deres regn-

skaber.169  

Generelt viser analysen, at der er et fald i revisionsanmærkninger i årsrapporterne, da der for 2016-regnska-

berne var ca. 10 % af de virksomheder, som fik foretaget revision, review eller udvidet gennemgang, som 

havde en eller flere anmærkninger. Dette er et fald på ca. 10 % i forhold til 2015-regnskaberne. Dette fald i 

anmærkninger er dog ikke et udtryk for en positiv tendens, jf. FSR, idet udviklingen skal ses i sammenhængen 

med, at antallet af virksomheder, som får foretaget revision, review eller udvidet gennemgang er faldende. 

Der har således, i hele perioden fra 2011-2016, været et fald af årsrapporter med anmærkninger på i alt 61 

%, mens der i samme periode var et fald i virksomheder, som fik foretaget revision, review eller udvidet 

gennemgang på 27 %. Dette vidner om et større fald, som kunne være udtryk for en positiv tendens, men 

dette er ikke umiddelbart tilfældet. Ser man således isoleret set på virksomheder med revision, har faldet i 

hele perioden fra 2011-2016 været på 8,9 % af reviderede årsrapporter, som har anmærkninger.170  

En stor del af denne udvikling kan tilskrives fravalget af revisionserklæringer mener FSR. Dog påpeger de 

også, at en generel forbedring af de økonomiske forhold siden finanskrisen også har haft en betydning. Det 

antages ligeledes, at de virksomheder som tidligere har haft anmærkninger i årsrapporterne alt andet lige, 

må have ønsket at undgå disse forhold i de efterfølgende år. De har derfor lyttet til de kritiske bemærkninger 

fra deres revisor og dermed korrigeret for fejlene fremadrettet, hvilket også har været medvirkende til et 

fald i anmærkninger. 

I ovenstående er der selvfølgelig ikke medtaget de virksomheder, hvor der er fravalgt revisor og således ikke 

har revisor inde over, eller hvor der ligeledes ikke er afgivet review eller erklæring med udvidet gennemgang, 

idet der ikke her er datagrundlag for, om der ville være anmærkninger eller ej. Det antages af FSR, at de 

årsrapporter, hvor der ikke er revisor på, vil der også være anmærkninger. Det antages, som FSR skriver det, 

”lettere konservativt”, at der vil være samme procentvise anmærkninger i årsregnskaberne uden revisor som 

                                                           

169 FSR Analyse ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision”, bilag 13, side 3 
170 FSR Analyse ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision”, bilag 13, side 5 
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ved dem, hvor der er foretaget revision, review eller udvidet gennemgang, altså 10 %. Dette giver altså 10 % 

ud af de 112.522 selskaber, en samlet størrelse på 11.239 virksomheder med anmærkninger i deres årsrap-

porter.171 Denne vurdering er sat konservativt, mener FSR, idet vurderingen ikke tager højde for eventuelle 

fejl, som revisor retter inden årsrapporten udarbejdes og revideres. Derfor kan det ikke afvises, at niveauet 

af anmærkninger vil være større end de 10 % som tidligere er fastsat. Dette understøttes af det forhold, at 

revisor som foretager review, kun medtager anmærkninger om oplysninger om selve årsrapporten og derfor 

vil der være en række forhold, som ikke giver anmærkning ved review, men som ville have gjort det ved 

revision eller udvidet gennemgang. 

Den generelle udvikling i mistede anmærkninger begrunder FSR med, at efter der er foretaget lempelser af 

revisionspligten og at fravalget af erklæringerne bliver mere udbredt, er det forventeligt at de virksomheder, 

som er underlagt revision, review eller udvidet gennemgang er så store i omsætningen, balancesum eller 

medarbejderstab, at de ikke kan fravælge kravene til at have en af de tre erklæringer. Derfor må det også 

antages, at de har et vis setup, som giver bedre ressourcestyring, kvalitet og et overordnet bedre kontrol-

miljø, som vil minimere risikoen for, at få anmærkninger i årsrapporterne. Denne forventede lavere risiko 

gør, at risikoen for anmærkninger i årsrapporter som ikke kommer til kendskab i offentligheden er kraftigt 

undervurderet, når det antages, at der er samme procentvise fordeling af anmærkninger i årsrapporter, som 

bliver revideret i forhold til dem, som ikke har revisor tilknyttet.172 Derfor mener FSR, det er mere retvisende 

at beregne den procentvise fejlmængde, ud fra den procentvise mængde af årsrapporter med anmærkninger 

fra 2013, hvor ordningerne om fravalg af revision ikke var så udbredte. Her lød andelen af anmærkninger på 

17,3 %, hvilket i 2016 vil betyde, at anmærkningerne kan antages at være 19.499 årsrapporter med anmærk-

ninger i stedet for de tidligere nævnte antal. Samlet set konkluderer FSR således, at der i 2016-årsrapporterne 

som ikke har haft revisor tilknyttet, vil være anmærkninger i 11.239 til 19.499 af årsrapporterne.173  

Afslutningsvis analyserer FSR, at 19 % (2.611) af de årsrapporter med anmærkninger, hvor der har været 

revision, review eller udvidet gennemgang har en modifikation i deres påtegning. En modifikation betyder, 

at revisor er uenig i årsrapporten og omhandler hovedsageligt om virksomhedens fortsatte drift, indregning 

og måling af specifikke poster i årsrapporten eller helt utilstrækkeligt dokumentation eller revisionsbevis 

modtaget fra virksomheden på specifikke regnskabsposter. Af de 2.611 har 1.328 en modificeret påtegning, 

hvor revisor har konkluderet, at årsrapporten ikke er retvisende, eller hvor revisor ikke kan verificere at års-

rapporten er retvisende. Dette betyder, at 9,5 % af de årsrapporter med anmærkninger enten ikke er retvi-

sende eller umulige at verificere for revisor, om de er retvisende. Dermed er der tale om konklusioner med 
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forbehold. Der er afgivet en afkræftende konklusion, som betyder, at der er så mange modifikationer i på-

tegningen, at revisor ikke kan stå inde for årsrapporten i 33 % (852) af årsrapporterne. I 18 % (476) af årsrap-

porterne er grunden, at det ikke har været muligt at verificere eller modtage oplysninger vedrørende årsrap-

porterne og deres indhold, hvilket har medført en manglende konklusion. I disse tilfælde vil det være højst 

sandsynligt, at Erhvervsstyrelsen ikke vil godkende årsrapporterne. Disse analyser er lavet af FSR, for at give 

en indikation af, at hvis der er ovenstående antal af afkræftende eller manglende konklusioner i de revide-

rede årsrapporter, må det antages, at der er mindst den samme procentvise fordeling i de årsrapporter, som 

ikke kommer frem i offentligheden.174  

For at opsummere konkluderer FSR overordnet set, at 10 % af alle virksomheder med revision, review eller 

udvidet gennemgang i 2016-årsrapporterne havde anmærkninger og det anslås konservativt sat, at imellem 

11.239-19.499 årsrapporter uden revisor tilknyttet ville have haft anmærkninger, hvis de var blevet revideret. 

Det antages dog, fra FSR´s side, at dette antal i realiteten vil være langt højere grundet manglende kompe-

tence og meget lille set-up hos de virksomheder, som har fravalgt revisor og revisionspligt. 

 VÆSENTLIGE FEJL SOM REVISOR RETTER UNDER REVISIONEN 

FSR’s analyse, bilag 12, belyser forholdet omkring de fejl af både væsentlig og uvæsentlig karakter, som revi-

sorer korrigerer i forbindelse med udførelsen af deres revision og udarbejdelse af årsrapporterne. Disse fejl 

vil således ikke fremgå i de indberetterede årsrapporter, fordi de netop er blevet korrigeret ved revisionen. 

Denne analyse understøtter således den første analyse og forsøger at fremhæve værdien af revision og ef-

fekten heraf på kvaliteten i årsrapporten. Der tages både udgangspunkt i årsrapporterne og det underlig-

gende regnskabsgrundlag. 

Dette gøres ved en større spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et samlet revisionspanel, bestående af 579 

revisorer fordelt ud over hele landet. Størstedelen af disse revisorer er aktive revisorer og har deres daglige 

virke i danske virksomheder, dog er 6 % af dem i øjeblikket ikke ansatte som revisorer, men i stedet for i 

andre økonomirelaterede roller. Af de 579 forespurgte har 155 valgt at deltage i undersøgelsen, og dermed 

er der en samlet svarprocent på 27,3 %, hvilket vurderes til at være en repræsentativ stikprøvestørrelse for 

hele populationen af revisionsbranchen.175 

For at gøre det resterende datagrundlag op, er dette fordelt således:176 

- 85 % af panelet er mænd og gennemsnitsalderen er 53,5 år. 
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- 63 % af panelet er statsautoriserede revisorer og 37 % er registrerede revisorer. 

- 47 % af panelet er ansatte i en revisionsvirksomhed, mens 53 % er selvstændige. 

- 61 % af panelet reviderer virksomheder i regnskabsklasse A. 85 % reviderer virksomheder i regn-

skabsklasse B. 52 % reviderer virksomheder i regnskabsklasse C og 12 % reviderer virksomheder i 

regnskabsklasse D. 

- 29 % af panelet arbejder i revisionsvirksomheder med mere end 100 ansatte. 

FSR’s analyse kigger først på regnskabsgrundlaget, som er de data i virksomheden, som ligger til grund for 

årsrapporterne, f.eks. bogføring, økonomisystemer med videre. Opdages disse ikke ved revisionen, vil disse 

også fremgå i årsrapporterne. Her fandt FSR at 62 % af de adspurgte revisorer har været med til at rette 

væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget. Sammenholdes dette med en lignende undersøgelse i 2016, var det 69 

% af de adspurgte revisorer, som rettede fejl i regnskabsgrundlaget og dermed er der tale om et mindre fald 

i forhold til sidste år.177 Hvis ovenstående fejl ikke var blevet rettet i regnskabsgrundlaget, ville der jo alt andet 

lige, også være fejl i grundlaget for skatteberegningen og den efterfølgende indberetning af og til SKAT. Til 

dette forhold siger 82 % af de adspurgte, at en manglende rettelse i regnskabsgrundlaget ville føre til en fejl 

i skattegrundlaget og 62 % svarer ligeledes, at dette også ville medføre en fejl i grundlaget for moms. Der er 

således en direkte sammenhæng mellem fejl i regnskabsgrundlaget og en potentiel fejl i skatte- og moms-

grundlaget og indberetningerne heraf, hvilket også stemmer overens med den almene forventning.178  

Udover påvirkningen af moms og skattegrundlaget vurderer 77 % af revisorerne, at hvis ikke de identificerede 

væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget var blevet identificeret og rettet, ville det have haft en negativ konse-

kvens for virksomhedens kreditvurdering og dermed gøre det sværere for dem at låne penge, ligesom virk-

somhedens skattebetaling ville blive påvirket. Afslutningsvis vurderer 37 % af revisorerne, at fejlene ville have 

ført til, at samhandel med samhandelspartnere ville være opgjort på et forkert grundlag, som f.eks. forkerte 

betalingsbetingelser, leveringsbetingelser eller kreditbetingelser.179 

I forhold til, ved hvilke områder og regnskabsposter revisorer oftest retter fejl, siger 67 % af disse, at fejlene 

opstår ved opgørelse af virksomhedens debitorer og varelager. Dette vil også typisk være her, hvor der er en 

kompleksitet i forhold til indregningskriterier samt en mængde af skøn i forhold til opgørelsen af ukurans og 

en potentiel nedskrivning på begge områder. 44 % af de adspurgte finder også fejl ved opgørelser af ejen-

domme og kapitalandele.180 Dette er forhold, som oftest mindre virksomheder ikke vil have kompetencerne 

til at udføre korrekt, hvilket også bekræftes via vores interview med BDO ”Nu vil jeg ikke tale alle over en 
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kam, men jer ser mange af de bogføringshuse, de er rigtig gode til at lave bogføringen, men de har nødven-

digvis ikke nogen viden omkring værdiansættelser, om det så hedder varelager eller investeringsejendomme 

eller værdipapirer og sådan nogle ting som kapitalandele. Der har de simpelthen ikke kompetencerne til det. 

Det vil sige, hvis der er bogføringshuse, der har de nødvendige kompetencer til at opgøre et regnskab efter 

årsregnskabslovens regler, så vil jeg sige ok, men vi ser jo mange konsulenthuse, som er gode til at bogføre. 

Det vil sige, at banken stemmer, momsen stemmer, debitor stemmer og kreditor stemmer, men om kapital-

andele, værdipapirer, investeringsejendomme er indregnet rigtigt, aner de ikke noget om.”181 Dette under-

støttes af PJ ”det kunne være igangværende arbejder for entreprenørvirksomheder eller biotekvirksomheder, 

som har udviklingsomkostninger, hvis man ellers har valgt at aktivere dem, selvom man måske ikke behøver 

det i den her regnskabsklasse. Så fejlene er mest på de skønsmæssige poster og det andet er mere assistancen 

på de her ting som de alligevel ikke kan finde ud af - afskrivningerne i anlægskartoteket, få det stillet rigtigt 

op og skatten ej at forglemme. Skatten har mange jo "by default" bare en forventning om, at vi laver.”182 Her 

bekræftes, at de områder som er komplekse med skøn og vurderinger i forhold til indregningskriterier, har 

hverken de mindre virksomheder eller deres eventuelle eksterne bogholdere/konsulenter kompetencer til 

at beregne og håndtere korrekt. 

Efterfølgende analyserer FSR på, hvor i dannelsen af regnskabsgrundlaget og årsrapporten, at fejlene oftest 

opstår. 72 % af de adspurgte bekræfter, at det er i bogføringen af fejlene sker, herefter svarer 55 % at fejlene 

opstår grundet en fejlfortolkning af den anvendte regnskabspraksis på området og afslutningsvis siger 41 % 

at fejlene opstår ved manglende oplysninger. Fælles for disse fejl er, at FSR mener, at disse fejl typisk kun 

ville blive opdaget ved revision, hvor revisor ville gå ind og kontrollere det underliggende materiale.183  

Afslutningsvis kommer FSR analysen ind på det interessante emne i forhold til, hos hvilke typer af virksom-

heder og af hvilken størrelse af beløbsmæssige fejl, som forekommer. Ad de adspurgte vurderer 83 % at 

fejlene primært opstår hos virksomheder med under 10 ansatte, hvilket typisk vil være virksomheder, hvor 

der ikke er en reel administrations- eller regnskabsfunktion. Det understreges også, at det, at fejlene primært 

opstår hos de mindre virksomheder, ikke er ensbetydende med at mindre virksomheder bevidst snyder, men 

mere er et udtryk for, at de mindre virksomheder har erkendt, at de ikke har kompetencerne til at udarbejde 

et retvisende årsregnskab på baggrund af et korrekt regnskabsgrundlag. Derfor anvender de deres revisor til 

at få afstemt og gennemgået dette årligt, hvor det jo i større virksomheder sker mere løbende grundet de 

allokerede ressourcer hertil.184 Hertil kommer at størrelsen af de væsentlige fejl som bliver identificeret i de 
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mindre virksomheder, både enkeltstående og akkumuleret, er større end de rettelser, som der bliver foreta-

get hos større virksomheder. 55 % af de adspurgte bekræfter, at dette er aktuelt for dem ved revision af 

virksomheder med under 10 ansatte.185 Dette analyserer FSR sig frem til, er en indikation på at fejlene i de 

små virksomheder er mere gennemgående og har en mere væsentlig betydning for det retvisende regnskab 

end for de større virksomheder. Det er de mindste virksomheder, som har muligheden for at fravælge revisor 

og revision og på baggrund heraf, kan dette have betydning for kvaliteten og rigtigheden af det endelige 

regnskab. 

 DELKONKLUSION 

Når der kigges på, hvorfor FSR og revisionsbranchen er interesserede i at få revurderet selve revisionspligten 

og grundlaget for de tidligere lempelser af disse, er der fire overvejende grunde herfor.  

Selve det økonomiske grundlag for branchen og dennes ydelser, idet at revisionsmarkedet er et forholdsvis 

stort marked og en eventuel regulering eller yderligere lempelse af revisionspligten, vil betyde at flere virk-

somheder potentielt vil vælge at fravælge revision og revisor. Dette vil dermed påvirke branchen som helhed 

idet, at det økonomiske fundament, som er revisionsydelsen vil blive reduceret, og dette er FSR ikke interes-

seret i. Herudover er der hele det politiske spil, der foregår i forbindelse med revisionspligten. Revisionsplig-

ten er løbende til drøftelse politisk og der er politiske kræfter, som arbejder for en lempelse og andre som 

arbejder hen imod en stramning af revisionspligten. Erhvervsministeriet har blandt andet udtalt, at de ser 

revisionspligten som en unødvendig byrde for virksomheder, hvorfor FSR søger at påvirke eventuelle andre 

partier politisk og dermed få medhold i deres synspunkter. 

Udover de to ovenstående punkter er offentlighedens forventningskløft i forhold til revisionsbranchen og 

dennes ydelser også et centralt punkt. Det skyldes, at revisorer, i forbindelse med større svindelskandaler og 

især hvidvasksager i øjeblikket, bliver underlagt kritik fra almindelige borgere og offentligheden generelt.186 

Denne kritik bliver løbende taget til efterretning, men FSR mener, at denne er et udtryk for, at der ikke er 

forventningsafstemning mellem, hvad offentligheden forventer, og hvad der står i lovgivningen, at revisor 

skal udføre, og det er dette som leder til disse anmeldelser og kritik af revisorerne.187-188 Grundet denne 

opståede forventningskløft søger FSR og revisionsbranchen, at få specificeret og præciseret lovgivningen så-

ledes, at det står mere klart for offentligheden, hvad det er revisor foretager sig i forbindelse med revisionen. 
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Afslutningsvis konkluderes det, at den væsentligste grund til, at FSR og revisionsbranchen vil have revurderet 

revisionspligten er, at de mener der, med de nuværende regler, er for mange, især mindre virksomheder, 

som har fejl i deres årsrapporter og deres regnskabsgrundlag. Dette medfører, at der også kommer fejl i 

skatte- og momsgrundlaget, som er med til at forøge skattegabet og den situation Danmark er i som samfund. 

Problemerne med at inddrage SKAT fra mindre virksomheder bliver ikke løst. Ligesom det at få identificeret 

de virksomheder som svindler noget før og få hjulpet de virksomheder, som blot laver fejl i deres regnskaber 

og regnskabsgrundlag, når de udarbejder det selv grundet manglende kompetencer, ikke bliver løst med det 

nuværende setup. Revisionsbranchens holdning til en revurdering af revisionspligten 
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 HVORDAN VIL KVALITETEN AF ÅRSRAPPORTEN UDVIKLE SIG, VED EN YDERLIGERE 

LEMPELSE/STRAMNING AF REVISIONSPLIGTEN? 

 INDLEDNING 

Hvad enten der er tale om en revisionspåtegning eller en anden form for erklæring, underskrevet af en god-

kendt revisor, signalerer det en årsrapport, som i større eller mindre omfang er gennemarbejdet af et fagligt 

kompetent personale. Vi har gennem specialeprocessen læst artikler, rapporter og interviews og herigennem 

fået præsenteret argumenter og holdninger for både at stramme og lempe revisionspligten samt et forslag 

på en ”gylden mellemvej”.  

Den generelle frygt for kritikerne af lempelserne vil være, at det allerede opståede skattegab, som er omtalt 

tidligere i opgaven forøges yderligere. Samtidig har særligt debatten omkring Iværksætterselskaberne sat 

gang i debatten om indleverede årsrapporten af dårlig kvalitet, som præges af fejl, som både er bevidste og 

ubevidste.189 Fortalerne for en yderligere lempelse argumenterer derimod for, at den administrative byrde, 

som mindre virksomheder pålægges, ikke afspejles i det slutprodukt, som virksomhederne modtager i for-

bindelse med udarbejdelsen af deres årsrapport og at så længe revisor er tilknyttet i en rådgiverfunktion af 

en art190, eller at der modtages assistance fra andre kompetente interessenter (bogholder og regnskabsvirk-

somheder), kan der sagtens opnås den samme kvalitet i årsrapporten for de mindre virksomheder, uden at 

der skal foretages revision.191 Ligesom flere er af den holdning at markedet egentlig vil kunne regulerer sig 

selv uden revisionspligten ”Jeg har det sådan, at jeg ikke er bekymret for at fjerne revisionspligten. Som man 

gjorde i England, tror jeg på, at markedet kan konsumere det her og tilpasse sig. Hvis en bank vil have en vis 

sikkerhed, så får de det. I England fjernede de også revisionspligten for hele deres "klasse B segment". Der 

dukkede så en masse nye rådgivningsydelser op på baggrund af det, men vi er lidt bange for det her-

hjemme.”192 

  

                                                           

189 https://www.berlingske.dk/virksomheder/slut-med-selskaber-til-en-krone-ivaerksaetterselskaberne-er-et, den 01-04-2019 
190 https://em.dk/nyhedsarkiv/2018/december/dommedagsprofetierne-om-tidligere-lempelser-af-revisionspligten-holder-ikke-stik/, den 01-04-2019 
191 Interview Morthen Bothmann, eBogholderen, bilag 2 spørgsmål 3 
192 Interview med Robert Fosbo, Revisorgruppen, bilag 5 spørgsmål 7. 
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 EN FREMTIDIG LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN 

Dette afsnit har til formål at analysere, hvordan kvaliteten af årsrapporten vil blive påvirket ved en yderligere 

lempelse af revisionspligten.  Dette vil blive belyst fra de relevante interessenter i forhold til årsrapporten. 

Lempelse til EU-grænserne 

EU har indført mulighederne for at lempe revisionspligten for selskaber med helt op til seks millioner Euro i 

balancesummen og op til 12 millioner Euro i omsætningen.193 Dette vil have den konsekvens, at kun cirka 6 

%194 af de cirka 270.000 danske aktie- og anpartsselskabet vil være underlagt revisionspligt. Dette er yderli-

gere bakket op af en analyse foretaget af FSR fra 2010,195 som har fundet frem til, at cirka 5 % af de davæ-

rende 214.000 aktie- og anpartsselskaber vil være underlagt, hvorfor de anvender deres artikel til at argu-

mentere for indførslen af udvidet gennemgang og den administrative besparelse, denne blev vurderet at 

medføre samfundet.  

Generelt, vil en lempelse op til EU-grænserne betyde, at et endnu større antal af virksomheder vil kunne 

fravælge revisor helt, og det antages, at selvom en lang række virksomheder, som har mulighed for at fra-

vælge revisor på nuværende tidspunkt, ikke har gjort dette,196 at disse vil gøre dette grundet den potentielle 

besparelse. En lempelse op til EU-grænserne vil betyde, at alle virksomheder i både regnskabsklasse B og C 

vil have mulighed for at fravælge revision og revisor, mens der fortsat vil være specifikke krav til børsnoterede 

selskaber. De større virksomheder i regnskabsklasse B, som på nuværende tidspunkt er underlagt revision, 

er alle af en vis størrelse, hvor det må formodes, at der er etableret en kompetent økonomifunktion grundet 

virksomhedernes størrelse. Denne økonomifunktion sidder med ansvaret for udarbejdelse af regnskabs-

grundlaget i forvejen, og derfor er det vores vurdering, at der ikke her vil være en væsentlig påvirkning af 

kvaliteten i det generelle regnskabsgrundlag. Der, hvor kvaliteten vil blive påvirket negativ, er ved de mere 

komplekse transaktioner, vedrørende komplekse regnskabsposter, som tidligere er gennemgået jf. under-

spørgsmål 4.197 Her har revisor kompetencerne til at håndtere disse, men det er ikke sikkert, at de større 

virksomheder i klasse B har dette på trods af en etableret økonomifunktion. Dette vil, alt andet lige, medføre 

en større mængde fejl på baggrund af det nuværende antal fejl, som revisor retter i årsrapporterne jf. under-

spørgsmål 4, når de ikke længere er tilknyttet. 

                                                           

193 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=en, Artikel 3, den 02-04-2019 
194 Søgning foretaget den 02-04-2019 via Lasso X. Kriterier: Aktie- og anpartsselskaber med balancesum på 45 millioner eller over 
195 Bilag 11 – Fakta om grænserne for revisionspligt og administrative lettelser 
196 https://em.dk/nyhedsarkiv/2018/december/dommedagsprofetierne-om-tidligere-lempelser-af-revisionspligten-holder-ikke-stik/, den 02-04-2019 
197 FSR analyse ”Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen?”, bilag 12 side 4 
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I forhold til de mindre virksomheder i regnskabsklasse B, som er de virksomheder, der ikke har deres egen 

etablerede økonomifunktion, vil kvaliteten blive negativt påvirket i en højere grad end for de større virksom-

heder i klasse B. Dette skyldes, at virksomhederne i forvejen, jf. undersøgelserne i underspørgsmål 4, er den 

gruppe virksomheder, hvor revisorerne retter flest fejl, og hvor der er flest oplysninger, som går tabt ved 

fravalg af revisor.198 Hvis de virksomheder, som ligger i denne kategori af regnskabsklasse B vælger, på bag-

grund af yderligere lempelser, at fravælge revision og revisor, vil dette alt andet lige betyde en større mænge 

fejl og en større mængde af oplysninger, som vil gå tabt. Dette baseres på de tidligere nævnte analyser fra 

FSR med udgangspunkt i rettede fejl og tabte oplysninger i forbindelse med fravalg af revisor. Det understøt-

tes ligeledes af Erhvervsstyrelsens egen undersøgelse, som bekræfter, at de virksomheder, som har tilknyttet 

en revisor i en eller anden art generelt har færre fejl i deres indberetninger.199  

Danmark har, som tidligere nævnt i opgaven, indført væsentlig mere restriktive krav til, hvornår et selskab er 

omfattet af revision. Dansk Industri har i december 2018 udsendt en pressemeddelelse, hvori de på baggrund 

af undersøgelsen, foretaget af Erhvervsministeriet, viser, at der kan være klare fordele ved at bevare revisi-

onspligten på sit nuværende stadie. Dog understreges det, at det er vigtigt, at kontrollen med selskabernes 

skattepligtige indkomst ikke slækkes med henvisning til skattegabet, som ikke må forøges yderligere. Derfor 

er anbefalingen, fra Dansk Industri, at den nuværende løsning omkring revisor bevares og som en politisk 

indsats indføres en mulighed for at påtvinge de virksomheder, som ikke har styr på skatten, at skulle anvende 

en revisor i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten i en årrække, indtil selskabet har påvist, at de kan 

opgøre deres skat korrekt.200 Dette understøtter således også tanken om, at en yderligere lempelse af revisi-

onspligten vil have en negativ effekt for kvaliteten i de udarbejdede årsrapporter. Der er dog også fortalere 

for en lempelse af revisionspligten indenfor revisionsbranchen. RF udtaler blandt andet ”Jeg har det sådan, 

at jeg ikke er bekymret for at fjerne revisionspligten. Som man gjorde i England, tror jeg på, at markedet kan 

konsumere det her og tilpasse sig. Hvis en bank vil have en vis sikkerhed, så får de det. I England fjernede de 

også revisionspligten for hele deres "klasse B segment". Der dukkede så en masse nye rådgivningsydelser op, 

på baggrund af det, men vi er lidt bange for det herhjemme”201 Dette er dog kædet sammen med en række 

uforudsigeligheder, idet det ikke er sikkert, hvordan det danske marked ville reagerer på en yderligere lem-

pelse og helt fjernelse af revisionspligten for klasse B virksomheder, ligesom der ikke er offentliggjort data 

                                                           

198 FSR analyse ”Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen og FSR Analyse ”, bilag 12 og ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved 
fravalg af revision”, bilag 13 
199 https://em.dk/nyhedsarkiv/2018/december/dommedagsprofetierne-om-tidligere-lempelser-af-revisionspligten-holder-ikke-stik/, den 02-04-2019 
200 https://www.danskindustri.dk/om-di/kontakt-os/presse/arkiv/pressemeddelelser/2018/12/di-redegorelse-viser-klare-fordele-af-lempet-revisionspligt/, 
den 02-04-2019 
201 Interview med Robert Fosbo, Revisorgruppen bilag 4 spørgsmål 7. 
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endnu, som understøtter, hvordan fejlmængden i de engelske årsrapporter har udviklet sig efter den yderli-

gere lempelse, som eventuelt kunne bruges som et sammenligningsgrundlag. 

 HVAD MENER REVISIONSBRANCHEN OG BOGFØRINGS-/REGNSKABSVIRKSOMHEDERNE?  

For at kunne besvare dette, har vi i forbindelse med vores interviews, forespurgt alle vores respondenter om 

netop dette. Når der først kigges på de to regnskabs- og bogføringsvirksomheder, så har de forskellige syns-

punkter. MB mener ikke, at revision i sig selv skaber kvalitet ”Der er ingen kvalitet i det - i selve revisionen, 

der er selvfølgelig en kvalitet i det, men det er ikke noget, som ikke kan tilbringes regnskabet på andre måder 

end revision. Revisionen er jo - og det kan I sikkert selv skrive under på, relativ stiv. Ja alene det, at kvalitets-

styringssystemerne skal udfyldes og gennemgås på langt flere områder, end de skal på assistanceopgaver 

eller lignende - eller slet ingen påtegningsopgaver, så der er en stivhed i systemet, som jeg mener ikke bringer 

særlig meget kvalitet til regnskabet, og det er ikke noget, man ikke kan få andre steder”.202 MB er således 

fortaler for, at revisionspligten bliver lempet. Dette skyldes, at han mener, at kvaliteten i årsrapporten kan 

sikres bedre ved at kigge på en kvalitetssikring af regnskabsgrundlaget ved en eventuel certificering af bog-

holdere og, at hvis dette sker, kan revisionspligten lempes yderligere, uden at kvaliteten i årsrapporten bliver 

påvirket. 

CN er af den holdning, at revisionspligten ikke skal lempes yderligere, idet hun mener, at dette vil svække 

kvaliteten af årsrapporten, idet der så vil blive ”tabt for meget på gulvet.” Hun mener derimod, at revisions-

pligten skal blive på nuværende niveau.  

Revisorerne er alle enige om, at kvaliteten i en årsrapport vil blive forringet, hvis der lempes yderligere på 

revisionspligten, idet de mener, at de virksomheder som slet ikke anvender en revisor, har mange fejl i deres 

årsrapporter, som ikke bliver rettet og kontrolleret, og derfor er de ligeledes enige om, at en eventuel stram-

ning, enten direkte eller indirekte, vil have en positiv effekt på kvaliteten i årsrapporten. Dette uddybes i 

nedenstående afsnit med input fra FSR. 

Uden at gå for meget på kompromis med letheden ved at drive virksomhed i Danmark, har FSR også erfaret 

de udfordringer, som opstår i forbindelse hermed. Derfor har brancheorganisationen også præsenteret deres 

bud og deres interesse for, hvordan revisionspligten skal udvikle sig fremadrettet. FSR lægger vægt på skat-

tegabet, som er beregnet til 14 milliarder kroner, og som ender på bordet hos de lovlydige virksomheder, 

som troligt betaler skatter, moms og afgifter. Det har givet en unfair konkurrence for de næsten 140.000 

                                                           

202 Interview Morthen Bothmann, eBogholderen, bilag 2 spørgsmål 3. 
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virksomheder, som til og med november 2018 har fravalgt revisionen og er overgået til en erklæring med 

lavere grad af sikkerhed eller de cirka 50.000, som helt har fravalgt at anvende en revisor.  

Med udgangspunkt i ovenstående, præsenterer FSR fire konkrete forslag, som skal sikre en højere kvalitet i 

den aflagte årsrapport. Alle disse baserer sig på en stramning af revisionspligten: 

1. Virksomheder med fem-otte millioner kroner i omsætning skal have en revisorpåtegning på årsregn-

skabet 

2. Virksomheder uden revisor skal have skattekontrol - flere nye kontrolressourcer til skattevæsenet 

3. Nystiftede virksomheder skal komme ordentligt i vej - hjælp de første tre år, det vil sige krav om 

assistance på årsregnskaber 

4. Virksomheder der bevidst snyder eller gentagende gange begår mange fejl, skal af myndighederne 

pålægges et moms- og skattetjek 

Særligt punkt tre fremhæves fordi SKAT og Erhvervsstyrelsen får mulighed for af lave en bedre screening af 

de nystartede virksomheder, hvilket måske kunne have afhjulpet problematikken omkring iværksættersel-

skaberne, som belyses nedenfor.  

Som nævnt i underspørgsmål 2 har assistanceerklæringen en række fordele, men mangler ud fra et kontrol-

mæssigt synspunkt det væsentlige aspekt, at revisor ikke registreres på CVR.dk og dermed ikke giver mulig-

hed for at videregive informationer til nytiltrådt revisor om årsagen til sin fratræden/afståelse fra opgaven.203 

 IVÆRKSÆTTERSELSKABERNE 

Til understøttelse af FSR´s anbefalinger omkring den fremtidige revisionspligt inddrages iværksæt-

terselskaberne og afskaffelsen heraf jf. nedenstående, som relevante punkter. Disse virksomheder 

er et eksempel på, hvordan kvaliteten i årsrapporterne bliver forsøgt forøget ved at foretage en 

indirekte stramning af revisionspligten i form af afskaffelsen af disse selskaber, idet der, for at kunne 

nedlukke eller omdanne disse selskaber, er lovpåkrævet, at der skal afgives erklæringer fra en revi-

sor. Dette vil, alt andet lige, højne kvaliteten i de fremadrettede årsrapporter, som udarbejdes i de 

omdannede selskaber jf. nedenstående. 

”Det følger af lovforslaget, at der ikke fremover kan oprettes flere iværksætterselskaber. Eksiste-

rende iværksætterselskaber vil have en overgangsperiode på 2 år fra lovens ikrafttræden til at 

                                                           

203 Afsnittet er med udgangspunkt i artiklen fra FSR om konkrete forslag til forebringer af regelefterlevelsen. 
http://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2018-nyheder/Revisionspligt%20-%20forslag%20til%20regelefterlevelse, den 23-04-2019 
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omregistrere sig til anpartsselskaber. Lovforslaget giver desuden mulighed for at tvangsopløse de 

iværksætterselskaber, der ikke er omregistreret til anpartsselskaber inden udløbet af 2-årsfristen.  

Endvidere nedsættes minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital fra 50.000 kr. til 40.000 

kr.  

Formålet med forslaget er at samle op på de erfaringer, som Erhvervsministeriet har gjort sig på 

baggrund af "Analyse af iværksætterselskaber", der blev udgivet af Erhvervsstyrelsen i efteråret 

2018. Analysen havde til formål at skabe overblik over brugen af iværksætterselskaber, herunder om 

de blev anvendt som tilsigtet.”204 

Sådan lyder resuméet fra Lovforslag 190, som blev 3. behandlet og vedtaget den 9. april 2019. I daglig tale 

omtales IVS’erne som ”rødvinsselskaber”, fordi det med den begrænsede startkapital på én krone var muligt 

at sidde over et glas rødvin, få en god ide og så stifte et selskab. Lovforslaget tager i høj grad udgangspunkt i 

”Analyse af iværksætterselskaber”, som det fremgår ovenfor og i denne fremgår det, at 69 % af 5.638 IVS’er, 

som er gået konkurs i perioden 2014-2017, enten er blevet sendt til tvangsopløsning eller gået konkurs.205 I 

samme periode var der ved udgangen af 2017 skatte- og afgiftsrestancer for 530 millioner kroner.206 Derfor 

kan problematikken også koges ned til, selvforskyldt eller uforskyldt, at der kan stiftes et kapitalselskab for 

én krone - som bekendt hæftes der i udgangspunkt kun for selskabskapitalen - optage en gæld og efterføl-

gende undlade/glemme at betale moms, afgifter og skatter for efterfølgende at gå konkurs, mens ejeren 

udelukkende hæfter for den ene krone, som blev skudt ind ved stiftelsen.207 

Hvad er et iværksætterselskab? 

Til fremmelse af iværksætteriet i Danmark blev det den 1. januar 2014 muligt at stifte et iværksætterselskab, 

som er en afart af de klassiske kapitalselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber. Det nedsatte kapitalkrav 

fra det, på tidspunktet, 50.000 kroner skulle gøres mere ”spiseligt” for iværksætterne, hvorfor der udeluk-

kende blev indført et kapitalkrav på én krone. For at imødekomme denne lave kapital og sikre en større 

”robusthed” i selskabet, er kravet om tvungen overførsel af minimum 25 % af overskuddet fra driften, indtil 

der er opbygget en reserve svarende til 50.000 kr., før der kan udloddes udbytte eller lade selskabet omregi-

strere til at anpartsselskab.  

                                                           

204 https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l190/index.htm, den 14-04-2019 
205 Erhvervsstyrelsens ”Analyse af iværksætterselskaber” – tabel 7.1 
206 Erhvervsstyrelsens ”Analyse af iværksætterselskaber” – tabel 9.2.1 
207 https://www.legaldesk.dk/artikler/ivaerksaetterselskabet-afskaffes, den 16-04-19  
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Det har ikke været muligt at finde en statistik på, hvor mange af IVS’erne, som ikke har en revisor tilknyttet, 

men langt størstedelen af disse ligger antageligt under grænsen for revisionspligt og kan således frit vælge, 

om de ønsker revisionsmæssig assistance i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten. Et af hovedargu-

menterne var netop den føromtalte stigning i skatte- og afgiftsmæssige restancer, særligt ved de ophørte 

IVS’er. Dette bakkes op af FSR, som også mener staten, det danske samfund, har betalt en for høj pris ved 

ikke at have ført en større kontrol i dette segment. Samtidig åbner FSR op for debatten om en kritisk gen-

nemgang af kontrolmulighederne for alle selskabsklasserne.208 

For at imødese iværksætterkulturen i Danmark sænkes kapitalkravet for stiftelsen eller omlægningen til et 

anpartsselskab fra 50.000 kr. til 40.000 kr.  Det er en begrænset sum penge, som skal fremskaffes, hvis for-

tagenet er seriøst og håbet er, at begrænse stiftelsen af de føromtalte ”rødvinsselskaber”. For dem, som har 

valgt konstellationen med et iværksætterselskab er indført en frist, maksimalt to år, til at omdanne iværk-

sætterselskabet til minimum et anpartsselskab – alternativt sendes selskabets automatisk til tvangsopløsning 

af Erhvervsstyrelsen. 

I forbindelse med omregistrering til en anden selskabsform er det pligtigt for ejerne at indhente en erklæring 

af en vurderingsmand om kapitalens tilstedeværelsen209 (50.000 nu 40.000) ”Vurderingsberetningen skal ud-

arbejdes af en eller flere uvildige, sagkyndige vurderingsmænd. Som vurderingsmænd kan stifterne alene ud-

pege godkendte revisorer.”210 Netop denne kontrol er med til sikring af tilstedeværelsen af en værdi for nu 

minimum 40.000 kr., men det afhjælper ikke gælden til det offentlige. Det er i teorien muligt for iværksæt-

terselskabet at blive omdannet til et anpartsselskab, hvis driften i selskabet kører med overskud, kapitalen 

er tilstede - også selvom gælden til det offentlige er markant. 

Når kapitalselskaber skal lukkes, er der krav om en skattekvittance,211,som er en betalingserklæring, der an-

giver, at selskabet har betalt sine forpligtelser til det offentlige. Det være sig A-skat. ATP- AM-bidrag, moms 

med videre. Et forbedringsforslag til Lovforslag 190 kunne være en lignende skattekvittance i forbindelse med 

omregistreringen af iværksætterselskaberne. Dette kunne afhjælpe de store skatte- og afgiftsmæssige re-

stancer, som er opstået og sikre, at udelukkende de sunde iværksætterselskaber forsætter i en ny skal. 

  

                                                           

208 https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2019-pressemeddeleser/Stop%20for%20IVSerne%20vedtaget%20brug%20for%20ef-
tersyn%20af%20selskabssystemet, den 16-04-2019 
209 Selskabsloven § 357 c., stk. 2 
210 Selskabsloven § 37 
211 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1901043, den 16-04-2019  
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 DELKONKLUSION 

Efter behandlingen af ovenstående, og de foregåede undersøgelsesspørgsmål, er det vores overbevisningen, 

at kvaliteten i årsrapporten vil have en negativ udvikling, hvis der lempes yderligere for revisionspligten. 

Dette forhold vil særligt være relevant for de mindre virksomheder i regnskabsklasse B, som ikke har en etab-

leret kompetent økonomifunktion, hvor kvalitetspåvirkningen ikke vil være af samme karakter i de større 

virksomheder i regnskabsklasse B, som har en etableret økonomifunktion. At en yderligere lempelse af revi-

sionspligten vil have en negativ effekt på kvaliteten i årsrapporten, understøttes af de analyser som FSR har 

udarbejdet, med de fejl som revisorer i forvejen retter for de virksomheder, som de rådgiver, hvor en mang-

lende kontrol af disse, grundet en yderligere lempelse, vil have en negativ effekt. Særligt forholdet og for-

buddet mod iværksætterselskaberne skal ses som en negativ konsekvens af manglende kontrol og dermed 

også et udtryk for en kvalitetsmæssig styrkelse af kvaliteten i de gældende årsrapporter, når disse selskaber 

skal omdannes, som et udtryk for en indirekte stramning af revisionspligten. Som det også er nævnt ovenfor, 

er en fuldstændig genindførsel af revisionspligten ikke ensbetydende med en højere kvalitet i de aflagte års-

rapporter og bakkes heller ikke op af FSR. Vi deler dog samme opfattelse som FSR, at der skal iværksættes 

nye initiativer til at sikre et højere kvalitetsniveau og gerne en kombineret sikring af udeståendet med det 

offentlige.  
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KAPITEL 5 

 HVILKE TILTAG KAN VÆRE MED TIL AT FORBEDRE KVALITETEN I ÅRSRAPPORTEN 

FREMADRETTET? 

 INDLEDNING 

Dette underspørgsmål har til formål at samle op på alle de informationer, vi har modtaget i forbindelse med 

udarbejdelsen af vores speciale fra de tidligere afsnit og omdanne dette til konkrete løsningsforslag til, hvor-

dan kvaliteten i årsrapporten kan forbedres fremadrettet. Det er tidligere, i underspørgsmål 5, konkluderet, 

at en overordnet stramning af revisionspligten, ikke nødvendigvis vil forbedre kvaliteten i årsrapporten, hvor-

for dette underspørgsmål vil fokusere på de tiltag, der kan udarbejdes i forbindelse med en revurdering og 

supplering af revisionspligten. Vi vil også fokusere på nylige tiltag, som allerede er etableret, men som enten 

ikke har fungeret og skal forbedres heraf, eller blot skal have mere fokus og udbredelse således, at der opnås 

en samlet oversigt over de konkrete tiltag, vi mener, der fremadrettet kan forbedre kvaliteten i årsrapporten, 

hvad enten disse allerede er udarbejdet, men blot skal udbredes eller forbedres, eller om der er tale om helt 

nye tiltag.  

 REVISORPLIGT 

Under interviewet med partner og statsautoriseret revisor i BDO, Claus Bonde, som vi har valgt at interviewe 

på grund af sin markante rolle i et af landets førende revisions- og rådgivningsvirksomheder, for virksomhe-

der i SMV-segmentet, blev vi foreslået muligheden for, at indføre en påtegningspligt på årsrapporten for alle 

landets kapitalselskaber.212 Dette tiltag møder bred opbakning i forbindelse med de interviews, vi har fore-

taget efterfølgende og som er beskrevet i vores empiriafsnit, hvor samtlige af de adspurgte revisorer er for-

talere for en revisionspligt i en eller anden art. Revisionspligten behøver ikke ændre sig, men de virksomheder 

som i dag kan fravælge revisor bør i stedet have en tvunget erklæring, som således må antages af være en 

assistanceerklæring qua prisen og omfanget. Claus Bonde begrundede sit tankeeksperiment med de kvali-

tetskrav, han mener, mange af revisionsvirksomhederne påtager sig via deres firmalogo. Læses ISRS 4410 

omkring Assistance med regnskabsopstilling, som gennemgås i underspørgsmål 2, giver denne erklæring in-

gen form for sikkerhed, men alligevel foretager revisor en række afstemninger alligevel for at sikre en vis 

kvalitet. Dette være sig gerne afstemning af egenkapital, bank, tingbøger, den fuldstændige rapport samt 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette forhold gør sig også gældende på vores respektive arbejds-

pladser213 og antages derfor at være gældende i de fleste revisionshuse af en vis størrelse. Dette understøttes 

                                                           

212 Interview med Claus Bonde Hansen, BDO, bilag 1 spørgsmål 4 
213 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab og Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab 
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af de forskellige foretagne interviews, MGB udtaler ”Det er klart, at når der ikke udføres revisionshandlinger, 

så falder niveauet også, men jeg tror også på, at en fornuftig revisor også vil lave visse handlinger før han 

afgiver en erklæring på en assistanceerklæring. Er det måske ikke en god ide lige at hente anlægskartoteket, 

stemmer banken, er skatterne nogenlunde afregnet - også selvom vi principielt ikke behøver det. Det kan 

lugte af revisionshandlinger, men jeg tror, de fleste gør det for at have en vis standard, og jeg tror revisorerne 

tit laver mere, end de behøver på assistanceerklæringerne214. RF supplerer ”Jeg vil også sige, at mange revi-

sorer - selvom de laver en assistanceerklæring på et selskab, så tror jeg, at de vil have en vis sikkerhed ved 

afstemninger og visse kontroller, så derfor foretager de mere end blot en opstilling med et regnskab. Hvis 

revisor opdager, at der er noget galt, har revisor jo pligt til at undersøge det og forholde sig til det selv ved en 

assistanceerklæring.”215.  Det kan dog også have den udfordring, at der som bekendt ikke afgives en erklæring 

med sikkerhed eller en registreringspligt af revisor, som ville kunne føre til, at mindre revisionsvirksomheder 

med begrænset etisk ansvar vil påtegne de fleste selskabers årsrapport uden nogen form for stillingtagen til 

indholdet. Dette kan ikke underbygges af data og er blot en tese, men der hersker en forventning om, at de 

fleste revisionsvirksomheder vil leve op til deres ansvar og sikre en årsrapport af en vis kvalitet. Naturligvis 

skal Årsregnskabsloven overholdes, men den stiller ingen krav til afstemning af eksempelvis egenkapital eller 

likvider som typisk anses som hovedområder, hvor et egentligt væsentlighedsniveau ikke anvendes. 

Revisionshusene er egentlig alle af den holdning af revisionspligten, som den er på nuværende tidspunkt, 

ikke behøver at blive strammet yderligere, men at man i stedet skal kigge andre steder, hvor revisorer kan 

hjælpe med at sikre kvalitetssikringen. De mener, at kvaliteten i årsrapporten ikke bliver påvirket væsentligt, 

så længe revisor afgiver en af de fire erklæringer på årsrapporten. Her er de fleste af revisionshusene enige 

om, at der skal kigges på en indførsel af en revisorpligt. ”Så det er jo der, hvor vi revisorer qua vores uddan-

nelse qua vores erfaring har en langt højere ekspertise omkring tingene og vi ser ikke en gennemførelse af 

revisionspligten som det vigtigste. Vi ser måske nærmere på en indførsel af en revisorpligt, således at man 

egentlig skal have en eller form for assistance for revisor om det så skal være alle eller dem, der har begået 

fejl, men jeg er helt sikker på at en eller anden for form for revisorpligt, det vil nok være det rigtige.”216 PS 

tilføjer til dette ”Jeg er stor fortaler for ideer om revisorpligt frem for revisionspligt. Jeg mener helt bestemt 

at der er en kæmpe forskel ved at assistere en virksomhed med at opstille deres årsregnskab og tage de 

åbenlyse fejl ud. Det er slet ikke til diskussion, at der kunne laves et KÆMPE kvalitetsløft, blot ved at gennemgå 

præsentation af de finansielle oplysninger evt. kombineret med et par supplerende kontroller af overholdelse 

af udvalgte love. (f.eks. Skat og Moms)”217 PJ tilføjer til dette ”Det kan godt være, det skal erstattes af noget 

                                                           

214 Interview med Morten Bjerregaard, Kallermann Revision, bilag 5 spørgsmål 2 
215 Interview med Robert Fosbo, Revisorgruppen, bilag 4 spørgsmål 3 
216 Interview med Claus Bonde Hansen, BDO, bilag 1 spørgsmål 4. 
217 Interview med Peter Stokholm, Grant Thornton bilag 8 spørgsmål 6 
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andet, men hvor det stadig kræver, at der er et autoriseret revisionshus tilknyttet den her opstilling, så der 

som minimum er den her assistanceerklæring, om det kunne blive et krav på nogle virksomheder af en vis 

størrelse, for der kan revision i hvert fald for nogle være lidt voldsom at hive ned over hovedet på dem. Jeg 

føler egentlig, at regnskabet kan være rigtig nok, der hvor vi hjælper med opstillingen og i mindre grad er med 

fokus på, at det også skal være revideret, fordi så tror man, der kan være snyd i de her regnskaber og det er 

ikke min opfattelse”218 

Udfordringen, i forbindelse hermed, opstår ved den manglende mulighed for at afgive en konklusion på års-

rapporten, når den aflægges med assistanceerklæring og når revisor ikke er registreringspligtig. Revisors ene-

ste mulighed for at påvirke aflæggelsen er ved at afstå fra opgaven, men kan ikke erklære sig herom, og som 

følge af den manglende registrering af revisor, har disse ikke mulighed for at lade vigtig information om kun-

den gå videre til den overtagende revisor for selskabet. Dette kan i værste fald blive skruen uden ende for de 

selskaber som, bevidst eller ubevidst, på ingen måde har styr på deres bogholderi. Derfor vil det også være 

nærliggende at kigge på, om der skal ske en præcisering eller opdatering af lovgivningen og ISRS-standarden, 

således at disse forhold kan undgås fremadrettet, hvis der skulle indføres en revisionspligt. Herudover møder 

dette forslag også kritik fra enkelte parter, fordi et sådan tiltag primært ville fokusere på den ”formelle kva-

litet” og ikke kvaliteten i selve regnskabsgrundlaget. Dette skyldes at der mere er et fokus på ved en eventuel 

assistance erklæring, at så bliver oplysninger i årsrapporterne vist rigtigt, men at der ikke er en grundigere 

kontrol af at det underliggende regnskabsgrundlag er korrekt.  

  

                                                           

218 Interview med Peter Jensen, EY, bilag 6 spørgsmål 6 
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 CERTIFICERING AF EKSTERNE BOGHOLDERE 

Efter vores interview med både eBogholderen, bilag 2, og Dit Regnskab, bilag 3, bragte de hver især mulig-

heden på banen omkring en certificering af bogholdere i lighed med certificering af revisorer. ” En mellemvej 

kunne jo være at kvalitetsstemple bogholderne til, at kunne tage sig af en vis størrelse virksomheder. Jeg 

arbejder i øjeblikket med FDBR (foreningen af danske bogholdere) på en national certificering af bogholdere 

- netop på grund af problemer med det faglige niveau. Derfor har vi også i eBogholderen vores eget certifice-

ringssystem, når vi ansætter bogholdere. Det er nemlig chokerende, hvor mange som fejler - vi smider 85 % 

af kandidaterne ud igen.”219 Denne type certificering debatteres for sit indhold og udformning og skal fungere 

som en blåstempling over for virksomhedsejerne i de mindste selskaber, som sjældent har en HR-funktion 

eller anvender pengene på rekruttering, når en bogholder ansættes. Derfor er det tit efter bogholderens 

egen salgstale og ikke en egentlig udprøvning i vedkommendes kunnen. Med denne type certificering åbner 

muligheden sig også for at kunne udføre andre opgaver, som kun en godkendt revisor i dag må påtegne. Det 

kunne eventuelt dreje sig om omsætningserklæringer eller andre aftalte arbejdshandlinger aflagt efter ISRS 

4400 op til en beløbsgrænse, hvorefter der kun kan påtegnes af en godkendt revisor. Samtidig åbner FDBR 

også op for, at de mindste virksomheder kan indlevere årsrapporten med en påtegning/stempel fra en certi-

ficeret bogholder, som kan være med til at give en vished om årsrapporten og indholdets rigtighed.220 

Umiddelbart identificeres også en række udfordringer set i relation hertil. Revisor er, i kraft af sit virke som 

offentlighedens tillidsrepræsentant, forpligtet til altid at være uafhængig af sin kunde og ikke kunne påvirkes 

eller presses af selskabets ansatte og ledelse. Som certificeringen lægger op til, kan både ansatte bogholdere 

og eksterne regnskabskonsulenter opnå certificeringen, men netop set i relation til uafhængigheden, vil dette 

være et problem. En sådan certificering skal også skal have et element af ansvarspådragende konsekvens ved 

manglende overholdelse af en vis etik og standard. Dette ville være med til at indføre et strammet tilsyn med 

de mindste virksomheder uden – i teorien – at påføre virksomhederne en større administrativ eller økono-

misk byrde. 

Dette forslag møder både opbakning og kritik fra revisionsbranchen. CB er ikke fortaler for en certificering. 

”Og så tilbage til jeres spørgsmål omkring certificeringer. Jeg tror kvalitet, trods alt, hænger sammen og hel-

digvis står vi i en situation i Danmark, at langt, langt de fleste virksomhedsejere, de ønsker jo at opgøre den 

rigtige moms og ønsker at opgøre den rigtige skat. De ønsker selvfølgelig ikke at betale for meget i skat, men 

jeg er egentlig sikker på, at folk de ikke ønsker at have en bogholder, som ikke leverer en kvalitet, som de kan 

                                                           

219 Interview Morthen Bothmann, eBogholderen, bilag 2 spørgsmål 2 
220 Certificering af regnskabskonsulenter, bilag 15 
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stå inde for, så derfor og skulle lave påkrav omkring certificeringsordninger for bogholdere, det tror jeg ikke, 

de vil være tilhænger af.”221 MS er mere positivt stemt overfor dette ” Ja det synes jeg sagtens kunne være en 

ide. I sidste ende handler det om datafangst og dataregistrering, og det er jo som oftest bogholderen, som 

skal sørge for at få den data fanget op og få det proppet i bøgerne, så det kunne man da sagtens forestille 

sig, at hvis kvaliteten hæves der, kunne man komme langt. Man skal bare huske at hvis der er FSR’s skisme i 

det her. Hvis man gerne vil flytte ansvaret en lille smule og sige at bogholderne skal tage et større ansvar for, 

at kvaliteten er højere, så er det også nødvendigt at indføre et sanktionssystem, hvis de kvajer sig. Det er ikke 

nok at sige, at nu er du certificeret, fordi det som revisorerne er bange for, så er det grundlæggende at blive 

stillet til ansvar over for tilsyn og nævnet og alt muligt andet, så hvis der kommer en kunde og siger, at de 

har bogført den her reception i regnskabet, men egentligt så var det en privat fest, så skal bogholder kunne 

stilles til ansvar. Bogholdere har en tendens til bare at gøre det - forstå mig ret - og de har heller ikke noget 

ansvar, mens revisor i højere grad vil forholde sig kritisk til det og har jo rent faktisk noget at miste og også 

set på bødestørrelsen. Jeg tror godt, det kan være en løsning, men der er næsten også nødt til at følge et 

sanktionssystem, og at man kan miste certificeringen igen.222” 

Hvis kvaliteten i branchen kan højnes, og dermed at certificeringen kan ydes en form for sikkerhed for den 

årsrapport som indleveres, kan dette i høj grad være med til at styrke rigtigheden af den årsrapport, som 

kapitalselskabet aflægger hvert år. Netop en sådan certificering arbejder Foreningen danske bogholdere og 

regnskabskonsulenter, FDBR for. De har, siden 2016, arbejdet for at indføre en form for certificering, som er 

anerkendt af interessenterne SKAT, Erhvervsstyrelsen, FSR, Dansk Industri m.fl.223  

 MOMS- OG SKATTETJEK 

Ved indførslen af moms- og skattetjekket den 1. januar 2018 var det tanken, at en revisor eller decideret 

skatterådgiver gennemgår selskabets regnskab inden oplysningsfristen.224 Formålet hermed er, at skulle sikre 

en vished for, at de indsendte oplysninger til SKAT er rigtige. Tjekket blev indført i samarbejde med Skatte-

ministeriet og FSR på en toårig forsøgsordning, hvori der er en række handlinger, som revisor/rådgiver skal 

udføre i forbindelse med sin påtegning af erklæringen.  

Det indbefatter følgende 11 handlinger, som ligeledes er uddybet i bilag 18225:  

1. Virksomhedens grunddata hos offentlige myndigheder 

                                                           

221 Interview med Claus Bonde Hansen, BDO, bilag 1 spørgsmål 7. 
222 Interview med Morten Schwensen, Baker Tilly, bilag 9 spørgsmål 5. 
223 https://fdbr.dk/certificering/, den 02-04-2019 
224 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2270411, den 27-03-19 
225 https://www.skat.dk/getfile.aspx?id=135958, den 01-04-2019 
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2. Erklæring om årsregnskab,  

3. Afstemninger 

4. Lovpligtige momskonti 

5. Momssandsynliggørelse 

6. Gennemgang af ej erhvervsmæssige udgifter 

7. Manglende omsætning 

8. Uberettiget momsfradrag 

9. Transaktioner med nærtstående parter 

10. Biler 

11. Bolig 

Moms- og skattetjekket har dog ikke vundet indpas blandt danske virksomheder, hvor en af hovedårsagerne 

hertil, er de fordele som blev lovet ved indførslen, ikke har haft den ønskede virkning. Som det også fremgår 

af interviewet med Claus Bonde, fra BDO, udtrykkes en kritik af beskedne fordele som adgang til en hotline 

for hurtigere support, og at det registreres på SKATs hjemmeside, hvem der er tilmeldt ordningen, så selska-

bets interessenter kan se, at det pågældende selskab går ind for at betale sine forpligtelser til det offentlige. 

Potentialet til en god løsning er der, men implementering har ikke været god og i det nuværende format er 

det ikke en fordel for virksomhederne at anvende dette. Dette understøttes af de forskellige interviews, vi 

har afholdt, ”men der er ingen tvivl om, at moms- og skattetjekket, i den form det er blevet udlagt, har været 

en falliterklæring. Der er jo ingen, der gider vælge den løsning, for dem som allerede har en revisor tilknyttet 

har jo ingen fordel ved at få et moms- og skattetjek. Moms- og skattetjekket har jo så kun været relevant for 

dem, som ikke har en revisor i forvejen og hvem gider så at vælge det frivilligt? Jeg tænker, at det blev lanceret 

helt forkert og i stedet skulle være et must for visse typer af virksomheder for at sikre at moms- og skattekro-

ner kommer i statskassen. Så tænker jeg at de regnskabsmæssige ting ikke er så relevant for den her type 

virksomheder - jo måske over for pengeinstitutter, men det er jo en anden sag”226. 

Ved gennemgang af denne liste blev der pr. 02-04-2019 kun konstateret 7 virksomheder, som er tilmeldt 

ordningen.227 Efter CB´s overbevisning bør der i stedet kunne tilsikres en reduceret kontrolrisiko fra skatte-

myndighederne for, at de for alvor vil vinde indpas blandt de danske selskaber. I stedet anvendes i langt 

højere grad den føromtalte ISRS 4410. 

                                                           

226 Interview med Robert Fosbo, Revisorgruppen bilag 4, spørgsmål 5 
227 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2270411, den 02-04-2019 
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 GENINDFØRSEL AF REVISIONSPLIGTEN 

Gennem vores afhandling har vi haft fokus på at belyse om en hel genindførsel af revisionspligten fra før de 

oprindeligt blev lempet tilbage i 2006, kunne være en løsning eller om en delvis stramning kunne være med 

til at løfte kvaliteten i årsrapporterne. Samtlige af de respondenter vi har interviewet har ikke været fortaler 

for en stramning af revisionspligten, da de ikke mener, at dette er den fremadrettede løsning. De fleste af 

respondenterne er dog overbeviste om, at på baggrund af de mange skandaler i blandt andet skat, at revisi-

onspligten vil blive genindført i et vist omfang. Afhandlingens konklusion er, at dette ikke vil være en løsning 

fremadrettet, da den administrative byrde, der især vil blive påført de mindre virksomheder, ikke ville give 

mening og ville være spild af ressourcer for både revisorerne men også for virksomhederne. Ligeledes vil det 

rent administrativt være meget svært at gennemføre. MBG tilføjer ” Jeg tror helt sikkert på, at revisionsplig-

ten kommer tilbage - måske ikke via lovgiver, men så fra interessenter, långivere osv., som vil kræve en revi-

sorpåtegning.228 Et drømmescenarie ville jo være, at alle i et eller andet omfang skal have en revisor tilknyttet 

- og bliver vi jubeloptimister, skal alle jo revideres. Det kommer så ikke til at ske og skal heller ikke ske, det er 

totalt spild af ressourcer for mange erhvervsdrivende.” MS supplerer ”Jeg tror, jeg er tilhænger af, at den i 

virkeligheden skal stammes lidt. Man kunne måske lave en struktur, hvor virksomheder med visse karakteri-

stika eller holdingselskaber eller hvad det måtte være, skal underlægges en ny stramning. Jeg ville egentlig 

hellere, at markedet regulerede det, så bankerne gik ud og sagde, at de vil have en eller anden form for er-

klæring. At Erhvervsstyrelsen, måske i højere grad, gjorde brug af muligheden for at påtvinge virksomheder 

en revision, selvom de i virkeligheden ikke er omfattet af revisionspligten. Jeg kan også tilføje, at jeg for nyligt 

havde møde med Nordea og de har samme krav, som vi talte om med Jyske Bank med revisor for at kunne få 

en erhvervskredit - og udgangspunktet er en revisionserklæring.229 

Der kan altså ikke, i hverken vores primære data, i form af interviews fra både udvalgte respondenter og 

vores spørgeskemaer, samt sekundære data, findes belæg for, at revisionspligten skal genindføres, hverken 

fuldstændigt eller delvist, men at der mere skal ses på andre alternativer, hvilket afhandlingen er enig i. 

 DIGITALISERING 

I forbindelse med udarbejdelsen af vores afhandling har vi opnået viden og information omkring, hvordan 

digitaliseringen af forskellige manuelle regnskabs- og bogføringsfunktioner, allerede nu, hjælper med at 

strømline og øge kvaliteten af processerne i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsgrundlaget hos de 

mindre virksomheder. Dette er beskrevet i kapital 4, hvorfor der henvises dertil for en dybere beskrivelse.  
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229 Interview med Morten Schwensen, Baker Tilly, bilag 9, spørgsmål 7 
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I forhold til at være et løsningsforslag fremadrettet, siger MS ”Ja det vil jo næsten være mærkeligt, hvis ikke 

man sagde ja til det, og jeg har lyttet mig til, at det også er noget SKAT, kigger meget ind i. De taler om den 

her standardiserede kontoplan og tingene er online, således SKAT altid har adgang og til enhver tid har ad-

gang til virksomhedernes bogholderi. Det ved jeg ikke, om jeg bryder mig så meget om - ikke at der er så 

meget at skjule, men der er lidt rigeligt overvågning over det og der kan jo også være fejlkonteringer, som jo 

bliver rettet tilbage igen.  

Men digitaliseringen har jo allerede hjulpet i høj grad, hvor eksempelvis omsætningsposter jo nærmest bog-

føres helt automatisk i langt de fleste virksomheder, hvorimod det jo var helt anderledes for få år tilbage. 

Også set ud fra kontrolsporet.”230 

Et øget fokus fra myndighedernes side, på netop digitaliseringen og det at kunne få standardiserede konto-

planer, regnskabsmodeller etc., vil alt andet lige, gøre det nemmere at kontrollere for fejl, men samtidig vil 

det også mindske risikoen for manuelle fejl og på den baggrund øge kvaliteten af regnskabsgrundlaget og 

derfor også have en afledt forbedret effekt på kvaliteterne i en årsrapport.  

 DELKONKLUSION 

På baggrund af ovenstående er det holdningen, at det bedste tiltag fremadrettet for at forbedre kvaliteten i 

årsrapporten, vil være at indføre en revisorpligt til alle danske selskaber. Dette vil således medføre, at års-

rapporterne i det mindste er opstillet i henhold til årsregnskabsloven og vil give et retvisende billede af virk-

somhedernes finansielle stilling. Der vil ligeså, i praksis, blive foretaget afstemninger af væsentlige regnskabs-

poster fra revisors side, og der vil således blive sikret, at større fejl vil være mulige at opdage for revisionssel-

skaberne i årsrapporten. Dog har denne løsning også sine begrænsninger i form af en manglende erklæring 

med sikkerhed og det faktum, at revisor ikke kan fratræde opgaven uden, at der vil gå væsentlige informati-

oner tabt grundet manglende registreringspligt ved assistanceerklæringer i sit nuværende format. Herudover 

konkluderer vi, at en certificering af bogholdere ligeledes kunne være en mulighed for fremadrettet at for-

bedre kvaliteten i årsrapporten. Dette vil være med til at styrke både regnskabsgrundlaget og årsrapporten, 

idet bogholderen oftest, for de mindre virksomheder, vil stå for begge dele i praksis. Udfordringerne heri 

ligger omkring manglende uafhængighed, hvorfor at der for en certificering skal være et effektivt redskab 

fremadrettet, og der skal udformes et afsnit omkring ansvarspådragelse og straf for manglende overholdelse 

af etik etc. i forbindelse med uafhængighed. Et øget fokus på digitalisering vil fremadrettet kunne være med 

til, at styrke kvaliteten i regnskabsgrundlaget for de mindre virksomheder. Afslutningsvis konkluderes det, at 

det indførte frivillige moms- og skattetjek ikke er vurderet til at være en løsning fremadrettet, grundet det 

                                                           

230 Interview med Morten Schwensen, Baker Tilly, Bilag 9 spørgsmål 5. 
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begrænsede kendskab hertil og de begrænsede fordele som opnås herved ligesom det konkluderes, at en 

genindførsel af revisionspligten ikke vil være en løsning fremadrettet. 
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KAPITEL 6 

 KONKLUSION 

Afhandlingens formål var at undersøge, hvordan kvaliteten i en årsrapport påvirkes, ved forholdet mellem at 

fravælge revisor i stedet for at fravælge revision, for at kunne identificere forbedringsforslag til forbedring af 

kvaliteten fremadrettet, når virksomheder står i ovenstående situation. Ved vores undersøgelse heraf har vi 

besvaret vores problemformulering, som indledningsvis blev præsenteret som: 

Hvordan påvirkes kvaliteten i en årsrapport ved fravalg af revision kontra fravalg af revisor, og hvordan kan 

kvaliteten forbedres fremadrettet?  

Vi har udarbejdet en redegørelse for den teori, som udgør grundlaget for selve forståelsen og definitionen af 

kvalitet i henhold til årsrapporten. Denne afhandling er defineret ud fra byggeklodsmodellen i årsregnskabs-

loven samt begrebsrammernes niveauer og årsregnskabslovgivningens bestemmelser omkring kvalitetskra-

vene til en årsrapport. Yderligere har vi belyst kvaliteten ud fra de subjektive holdninger, der forefindes fra 

de forskellige interessenter i forhold til virksomhedernes årsrapporter. Vi har endvidere redegjort for de lov-

givningsmæssige forhold/krav og standarder, som danner grundlag for revisors udførte handlinger i forbin-

delse med udarbejdelse af en årsrapport. Herfra har vi, ud fra de fastlagte problemstillinger, undersøgt hvor-

dan kvaliteten i en årsrapport bliver påvirket, når der fravælges revisor eller fravælges revision. Der er un-

dersøgt, hvordan virksomhederne i praksis har oplevet lempelserne, samt hvordan revisionsbranchen og bog-

førings-/regnskabsassisterende virksomheder vurderer, at lempelsen af revisionspligten har påvirket kvalite-

ten i årsrapporterne i forhold til, hvad de offentlige myndigheder vurderer og konkluderer. Vores afhandling 

har derfor undersøgt problemstillingen ud fra tre forskellige synspunkter. 

På baggrund af vores udarbejdede analyser er det blevet gjort klart for os, at kvaliteten i en årsrapport ikke 

bliver påvirket i en væsentlig grad, når virksomheder som har mulighed for at fravælge revision, gør dette. 

Så længe de fortsat vælger at anvende en anden erklæringstype, så der fortsat er en revisor tilknyttet til 

udarbejdelsen af årsrapporten og dermed også en sikring af, at en revisor har rådgivet kunden og sikret at 

årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og dermed giver et retvisende billede. 

Der, hvor problemet opstår, er når en virksomhed helt fravælger revisor og dermed ikke har en revisor til-

knyttet til udarbejdelsen af årsrapporten. Her bliver kvaliteten i årsrapporten påvirket negativt og dermed 

væsentligt forringet, idet vi har erfaret, at risikoen for fejl stiger grundet manglende kompetencer og mang-

lende rådgivning.  
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Med henblik på at kunne udarbejde forslag til, hvordan kvaliteten i årsrapporterne kan forbedres fremadret-

tet, har det været nødvendigt at identificere, hvordan de virksomheder som ikke har en revisor får udarbejdet 

deres årsrapporter, og hvordan de sikrer sig, at disse er i overensstemmelse med lovgivningen samt identifi-

cere, hvor revisionsbranchen har vurderet, at de fleste fejl forekommer i de årsrapporter, som de til udarbej-

der. Her fandt vi, at en lang række af virksomhederne som ikke har en revisor, får assistance af såkaldte 

bogførings-/regnskabsvirksomheder, som assisterer virksomhederne med forskellige ydelser lige fra bogfø-

ring, indberetning af moms/skat til myndighederne og udarbejdelsen af en årsrapport. Dog er der fortsat en 

del virksomheder, som udarbejder årsrapporterne uden hjælp udefra. Vi fandt, at problemet med kvalitets-

sikring i årsrapporterne som bliver udarbejdet af eksterne konsulenthuse er, at der ikke foreligger et kompe-

tencetjek af disse virksomheder, idet alle i princippet kan kalde sig for ”bogholdere”. På den måde er der 

ingen garanti for, at disse virksomheder sikrer, at årsrapporterne med deres hjælp er udarbejdet i overens-

stemmelse med lovgivningen og giver et retvisende billede. Dog konkluderes det også, at hvis der anvendes 

bogførings-/regnskabsvirksomheder til assistance med årsrapporten, er der generelt en større sandsynlighed 

for at årsrapporterne er retvisende og at kvaliteten er højere, end hvis virksomhederne selv skal udarbejde 

disse. 

Analysen viste også, at revisionsbranchen har identificeret, at fejl i regnskabsgrundlaget og afledt heraf også 

i årsrapporterne som de assisterer med, oftest sker i bogføringen, særligt omkring poster vedrørende vare-

lageret, debitorerne eller virksomhedens ejendomme. Dette er således også poster, hvor der er en vis grad 

af skøn involveret og er ofte poster, hvor der vil komme mere komplekse transaktioner i form af værdiregu-

leringer heraf. Altså posteringer, hvor det er påkrævet at have en vis form for indsigt i årsregnskabsloven og 

i praksis, for at kunne bogføre disse korrekt, hvilket ikke er en kompetence, som det vurderes at mindre 

virksomheder og bogholdere/bogføringsvirksomheder altid besidder. Analysen viste også, at revisorer i stor 

grad retter fejl i regnskabsgrundlaget og årsregnskabet hos de mindre virksomheder (klasse B og derunder) 

som de er tilknyttet og assisterer med.  

På denne måde har vi altså besvaret første led i vores problemformulering, hvilket fører os videre til denne 

afhandlings bud på, hvordan kvaliteten i årsrapporterne kan forbedres fremadrettet.  

Da vi har konkluderet, at kvaliteten i årsrapporterne påvirkes negativt, når revisor fravælges, skal kvaliteten 

i årsrapporten forøges ved at revurdere de nuværende regler om revisionspligt. I forbindelse med revurde-

ringen af revisionspligten er afhandlingen kommet frem til en række forslag og anbefalinger til, hvordan kva-

liteten i årsrapporterne kan forbedres fremadrettet. Det er således ikke afhandlingens anbefaling at revisi-

onspligten genindføres, men derimod, at der bliver kigget på andre løsninger. Det første tiltag vil være at 

indføre en revisorpligt for de virksomheder, som tidligere har fravalgt revisor. Denne revisorpligt vil være i 
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form af en assistanceerklæring tilpasset til formålet, ligesom prisen på denne skal tilpasses virksomhedernes 

størrelse, så der ikke foreligger virksomhederne en unødvendig omkostningsbyrde herfor. Revisorpligten er 

valgt fordi, det vil sikre, at en revisor er tilknyttet årsrapporten i et omfang, som gør, at kvaliteten i en års-

rapport kan forhøjes, således at årsrapporten er aflagt efter den gældende lovgivning og giver et retvisende 

billede af virksomhedens finansielle stilling. Som tilføjelse noteres det, at en indfasningsordning kan etable-

res, hvor det i første omgang vil være de virksomheder, som tidligere har haft fejl i deres årsrapporter som 

bliver pålagt revisionspligten først. Herefter bliver den implementeret på de resterende virksomheder. Af-

handlingen konkluderer dog også, at denne løsning ikke vil være uden problemstillinger, idet der ved assi-

stanceerklæringen ikke afgives en konklusion og revisor ikke er registreringspligtig. Det betyder, at revisor 

udelukkende kan påvirke årsrapporten ved uoverensstemmelser ved at afstå opgaven og grundet den mang-

lende registrering, har de ikke mulighed for at afgive vigtig information videre til den næste revisor, som den 

pågældende virksomhed måtte anvende. I værste tilfælde kan dette udnyttes til systematisk at omgå lovgiv-

ningen for virksomheder, som ønsker dette. Med denne problemstilling, taget i betragtning, konkluderer af-

handlingen fortsat, at en indførsel af en revisorpligt vil være med til at forbedre kvaliteten i årsrapporterne 

fremadrettet. 

Afhandlingen konkluderer, at et andet løsningsforslag vedrører certificeringen af eksterne bogholdere og et 

stigende fokus på automatisering og digitalisering af manuelle processer hos de mindre virksomheder. Certi-

ficeringen af bogholdere vil højne kvaliteten i årsrapporten, fordi den netop giver et standardiseret og kvali-

tetsmæssigt stempel til de eksterne bogholdere i forhold til, hvordan en årsrapport og regnskabsgrundlaget 

skal udarbejdes. Dermed kan en årsrapport, som er indberettet af en certificeret bogholder, ligesom med en 

revisor, være med til at sikre, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen. Der vil 

dog ved en sådan certificering være en problemstilling omkring uafhængighed, og manglende ansvarspådra-

gelse, men det vurderes fortsat at være en løsning, som vil højne kvaliteten i en årsrapport fremadrettet. 

Afhandlingen konkluderer også, at et øget fokus på digitaliseringen og automatiseringen af de manuelle pro-

cesser hos kunderne, kombineret med anvendelse af et digitalt regnskabs- og indberetningssystem, vil mini-

mere risikoen for manuelle fejl og dermed øge kvaliteten i årsrapporten. Hvis dette set-up kan kombineres 

med en digital indberetningsløsning fra Erhvervsstyrelsen omkring en standardiseret konto- og årsregnskabs-

plan, vil dette også være med til øge kvaliteten i årsrapporterne.  

Moms- og skattetjekket er i sin nuværende form er ikke en løsning, hvilket en genindførsel af revisionspligten 

ej heller vurderes at være. 

På baggrund af vores samlede undersøgelse kan det altså konkluderes, at kvaliteten bliver påvirket i et be-

grænset omfang, når der skiftes fra en revisionserklæring til en anden erklæringstype, men at kvaliteten i høj 
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grad påvirkes negativt, når revisor fravælges helt. For at forbedre denne kvalitet fremadrettet skal der indfø-

res en revisorpligt for alle selskaber eller foretages en certificering af eksterne bogholdere, regnskabsselska-

ber etc. samt være et øget fokus på automatisering og digitalisering af de manuelle arbejdsgange hos de 

mindre virksomheder. 

 PERSPEKTIVERING  

Denne afhandling er udarbejdet på baggrund af lempelserne af revisionspligten og den hårde kritik, disse har 

medført i den danske presse i 2018 og 2019 samt fra FSR. Debatten ledte til, at Erhvervsstyrelsen selv udar-

bejdede en rapport, som bekræftede, at der ikke har været negative konsekvenser ved lempelsen af revisi-

onspligten, hvilket ledte til yderligere kritik, særligt fra revisionsbranchen. Debattens største fokuspunkt har 

været omgåelse af skat fra mindre virksomheder, på baggrund af SKATs egne kontrolrapporter og udtalelser 

fra tidligere medarbejdere til pressen. Dette har medført, at de 3 parter, SKAT, FSR og Erhvervsstyrelsen står 

i hvert deres hjørne med deres holdninger og forklaringer til størrelsen af skattegabet og den lave kvalitet af 

en lang række indberettede regnskaber, som derved har en afledt negativ kvalitetsmæssig effekt på skatte-

indberetningerne. På baggrund heraf har vi valgt, at afhandlingens fokus skulle være at undersøge, hvordan 

kvaliteten i årsrapporten bliver påvirket, når der fravælges revision og når der fravælges revisor, samt hvor-

dan kvaliteten kunne forbedres fremadrettet. I nedenstående afsnit vil vi uddybe hvilke konsekvenser, den 

linje vi har valgt for afhandlingen, har haft på vores konklusion og perspektiverer vores konklusion til nærlig-

gende underspørgsmål, som vil opstå på baggrund af konklusionen i denne afhandling. 

Selve afhandlingen er udsprunget af ovenstående diskussion omkring skattegabet, men der er ikke foretaget 

en vurdering af selve skattegabet og konsekvenserne heraf. Derfor ville det være nærliggende at overveje, 

om de konklusioner som fremgår her i afhandlingen, vil være oplysninger, som vil kunne bidrage til at mind-

ske skattegabet? Der blev især i vores afhandling fokuseret på den nuværende og fremtidige digitalisering af 

manuelle arbejdsprocesser hos de mindre virksomheder. Kunne et øget fokus på digitalisering og automati-

sering også anvendes til at mindske skattegabet? Ville det kunne være muligt at lave yderligere tjeks af års-

rapporterne, når de bliver digitalt indberettet via XBRL? I så fald ville dette kontroltjek kunne blive koblet 

videre over til SKAT således, at når der identificeres fejl ved regnskabsindberetning, så bliver disse også iden-

tificeret ved indberetning hos SKAT? Det kunne være en interessant diskussion også i forhold til, hvem der 

skulle kontrollere dette og hvilke kontroltjek, der skulle udføres af henholdsvis Erhvervsstyrelsen, SKAT og 

eksterne parter.  
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Der bliver i pressen og i offentligheden, generelt ofte, stillet spørgsmålstegn ved revisors rolle i forbindelse 

med besvigelser, svindel, hvidvask231 og andre større elle mindre skandaler, idet det er offentlighedens og de 

almindelige menneskers overbevisning, at når der er en revisor tilknyttet årsrapporten, burde det ikke være 

muligt, at der kan svindles. Dette er et udtryk for den offentlige forventningskløft, der er i forbindelse med 

revisors arbejde og det der fra offentlighedens side forventes, at revisor skal udføre. Denne problemstilling 

hænger fint i tråd med denne afhandling, og det kunne være interessant at kigge på, om resultaterne i denne 

afhandling kunne være med til at mindske forventningskløften, eller om der skal ske en genindførsel af revi-

sionspligten. Ligeså kunne det være interessant at kigge på konsekvenserne ved netop denne forventnings-

kløft. Dette er også informationer opnået i forbindelse med vores interviews ”Der er en fortsat forventnings-

kløft imellem ønsket om et u-bureaukratisk og let administrativt miljø – og på den anden side ønsket om 

stærk kontrol og ansvarsplacering232”. 

I forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen blev det konkluderet, at Jyske Bank, som de første bank-

virksomheder, ikke vil tage nye virksomheder ind, hvis ikke disse havde en revisor tilknyttet i form af et på-

tegnet regnskab eller et samarbejde med en revisor.233 Dette er en interessant problemstilling i forhold til, 

hvordan dette påvirker især de mindre virksomheder, som ikke har en revisor tilknyttet deres regnskaber. 

Især de virksomheder som svindler, i forhold til om dette vil have en afskrækkende effekt, når de ikke kan 

optage lån? Men også især om dette vil ligge et pres på de mindre virksomheder, som ikke tidligere har haft 

en revisor, fordi de har fået assistance fra eksterne konsulenter. Skal de så tvinges til have en udgift til en 

revisionspåtegning, hvis Jyske Bank viser sig ikke at være den eneste bank, som ønsker dette? Hvordan vil 

revisors arbejde i praksis se ud, når de overtager en virksomhed, som ikke har været underlagt revision i en 

årrække? Vil det overhovedet kunne betale sig for revisor, eller skal der udtænkes en ny form for lovgivning 

og standard herfor? Alle disse spørgsmål er meget interessante punkter, og det kunne være interessant at 

se, om nogle af konklusionerne i vores afhandling vil kunne løse disse problemstillinger eller, om der skal 

nytænkes nye standarder eller, om det overhovedet vil have en effekt? Det kunne være interessant at se, 

hvordan pres og krav fra andre af årsrapportens interessenter kan påvirke virksomhedernes beslutningsta-

gen. 

RF kom med en interessant udmelding i forbindelse med vores interviews, omkring selve revisionspligten og 

om denne eventuelt skulle fjernes helt for klasse B segmentet, som man har gjort i England. ”Jeg har det 

sådan, at jeg ikke er bekymret for at fjerne revisionspligten. Som man gjorde i England, tror jeg på, at marke-

det kan konsumere det her og tilpasse sig. Hvis en bank vil have en vis sikkerhed, så får de det. I England 

                                                           

231 https://finanswatch.dk/secure/Finansnyt/Pengeinstitutter/Danske_Bank/article11317886.ece, den 03-05-2019 
232 Interview med Peter Stokholm, Grant Thornton bilag xx spørgsmål 8. 
233 https://finans.dk/finans2/ECE11221254/jyske-bank-afviser-kunder-uden-revisor/?ctxref=ext, den 10-05-2019 
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fjernede de også revisionspligten for hele deres "klasse B segment". Der dukkede så en masse nye rådgiv-

ningsydelser op, på baggrund af det, men vi er lidt bange for det herhjemme og med det scenarie, som der er 

nu med tabt skatteprovenu og så videre, så tror jeg man holder fast i revisionspligt, som den er nu med mindre 

justeringer.”234 Det kunne være interessant at undersøge, hvordan markedet ville reagere, og hvordan det 

ville kunne påvirke kvaliteten i årsrapporterne i forhold til fejl. Om der eventuelt ville opstå nye rådgivnings-

ydelser, som RF nævner, og hvordan dette som helhed ville påvirke tilliden til virksomhederne og revisorerne 

fremadrettet. 

Afslutningsvis er vi, i forbindelse med flere af vores interviews, blevet gjort opmærksomme på den præven-

tive effekt revision har, overfor virksomhederne i forhold til snyd og regelefterlevelse. I den forbindelse 

nævnte en række af de interviewede, at der kunne ses på sanktionerne for både virksomheder og revisorer, 

og om hvor vidt disse burde skærpes yderligere. PS tilføjer om dette ”Det er mig stadig et under, at der ikke 

er flere sanktioner til virksomheder der bliver taget i at producere fejlagtige årsregnskaber eller bevidst snyder 

i moms eller skat. Politisk tror jeg revisionspligten står rigtig stærkt og der er flere fortalere for at kvaliteten 

skal have et løft. Hvis I læser den seneste rapport fra Erhvervsstyrelsen omkring IVS-selskaberne, kunne man 

jo også se at antallet af konkurser var stærkt steget, og at statens omkostninger til dette var skyhøje”235  Dette 

kunne være en interessant diskussion at se på. Hvilke konsekvenser ville det få særligt for de mindre virk-

somheder, som måske ikke har så meget overskudslikviditet og også særligt for de mindre revisionshuse. 

Samtidig ville dette kunne være interessant i forhold til, om øgede sanktioner ville mindske mængden af 

fejlbehæftede årsrapporter og derved styrke kvaliteten i årsrapporterne, eller om det ikke ville have en mål-

bar effekt. 

Vores afhandling har således givet anledning til en lang række alternative problemstillinger for mindre virk-

somheder, som kunne have været relevante at inddrage i vores afhandling. Vi har dog forsøgt at fokusere på 

problemstillingen omkring kvaliteten i en årsrapport ved fravalg af revision og fravalg af revisor samt de frem-

adrettede forbedringsmuligheder. Dette for at sikre, at vores emne blev behandlet så fyldestgørende som 

muligt. 

  

                                                           

234 Interview med Robert Fosbo, revisorgruppen bilag 4, spørgsmål 7 
235 Interview med Peter Stokholm, Grant Thornton bilag 8 spørgsmål 7 
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 LOVGIVNING OG STANDARDER 

- Bekendtgørelse af årsregnskabsloven 
- Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 
- Erhvervsministeriet. (2016). Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 

(revisorloven). LBK nr. 1167 af 09/09/2016. København 
- ISA 200 Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse 
- ISA 210 Aftaler om revisionsopgavers vilkår 
- ISA 220 Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber 
- ISA 230 Revisionsdokumentation 
- ISA 240 Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber 
- ISA 250 - Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af regnskaber 
- ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af revisionen 
- ISA 330 Revisors reaktion på vurderede risici 
- ISA 700 Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab 
- ISA 701 Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring 
- ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring 
- ISA 706 Fremhævelse af forhold i regnskabet og fremhævelse af forhold vedrørende revisionen i den 

uafhængige revisors erklæring 
- ISRE 2400 (ajourført), Opgaver om review af historiske regnskaber 
- ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger 

 RAPPORTER, VIDENSKABELIGE ARTIKLER M.M. 

- EduNote. Origin and Evolution of Auditing. Den 07-04-2919 
- FSR Analyse (2016) - Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision - Analyse 

af selskabernes 2016-årsregnskaber 
- FSR (2018) - Brancheanalyse 2018 
- Erhvervsstyrelsen (2018) - Undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt 
- FDBR (2016) - Certificering af regnskabskonsulenter 
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 HJEMMESIDER 

- www.ase.dk - www.fsr.dk 

- www.bdo.dk - www.ft.dk 

- www.berlingske.dk - www.fyens.dk 

- www.borsen.dk - www.lassoX.dk 

- www.copenhageneconomics.com - www.legaldesk.dk 

- www.danskindustri.dk - www.metodeguiden.dk 

- www.deloitte.dk - www.naevneneshus.dk 

- www.denprivateinvestor.dk - www.pwc.dk 

- www.ditselskab.dk - www.retsinformation.dk 

- www.dr.dk - www.revsbaek-revision.dk 

- www.ebogholderen.dk - www.riksrevision.se 

- www.em.dk - www.skat.dk 

- www.erhvervsstyrelsen.dk - www.tokekruse.dk 

- www.eur-lex.europa.eu - www.tv2.dk 

- www.ey.dk - www.ugebrev.dk 

- www.fdbr.dk - www.vaekstfokus.dk 

- www.finans.dk - www.videntilhandling.dk 

- www.finanswatch.dk 
 

 

Direkte henvisninger samt dato for anvendelse er angivet i fodnoterne: 
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