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Executive Summary 

The main purpose of this thesis is to analyze whether extended review is a valuable alternative to audit, 

for companies with debt financing.  

The extended review was introduced in January 2013 and is applicable for small and medium sized 

companies. The aim for the introduction of the extended review was to ease the administrative 

burdens for the companies, by giving them the opportunity to choose a declaration with a lower level 

of assurance as an alternative to the previous mandatory audit declaration. The new declaration was 

expected to be a cheaper alternative to the audit declaration as the auditors are required to perform 

less work to reach their opinion on the financial statements. In this case, the owners of the companies 

will benefit from the lower administrative costs. However, for private companies with debt financing, 

the lower level of assurance might result in higher financing costs as the lenders will have a higher risk 

on their credits.  

We measure whether extended review is a valuable alternative to audit as the net effect of the 

potential lower administrative costs and the potential higher financing costs.  

To obtain our conclusions we have performed comprehensive analyses of aggregated financial 

accounting data from the Danish company register and questionnaires to companies, lenders and 

auditors. Further we have interviewed representatives from the three groups.  

Our analysis shows that extended review is used more widely, and especially among complex 

companies with debt financing, than expected. We explain this observation by the fact that financially 

sound companies more often use the declaration, as they are less dependent on their current lenders.  

For companies that have used extended review, less than 50% have experienced a decrease in external 

administrative costs through fee to auditors. Further, around 20% have experienced less internal 

administrative costs via less time consumption within the company. Larger debt financed companies 

with inventories have more tendency to decrease both internal and external costs when choosing 

extended review. Companies with going concern issues have less tendency to decrease external costs.  

Our analysis shows that the companies in very few cases have experienced changed credit terms from 

both lenders and suppliers. We conclude that the price of debt financing have remained fairly 

unchanged for the companies after choosing extended review. However, we see a potential increase 

in financing costs in the future. Further, we conclude that extended review can cause less access to 

obtain new loans for the companies as the importance of the financial statements increase when there 

is no existing relationship between the companies and the lenders.  

Overall, we assess extended review to be a valuable alternative to audit for certain companies with 

debt financing.   
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1 Indledning og problemstilling 

Fra 1. januar 2013 blev det muligt for virksomheder, omfattet af regnskabsklasse B, at lade revisionen 

udføre efter ”Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af 

årsregnskaber) ”.  

Indførelsen af udvidet gennemgang var hovedsageligt drevet af et ønske om at mindske de 

administrative byrder for virksomhederne. Erhvervsstyrelsen vurderede således, at omkring 47.000 

små virksomheder fremover kunne vælge udvidet gennemgang, og spare ca. 25% af udgifterne i 

forhold til en fuld revision af regnskaberne.  

Erklæringsstandarden er særligt tilpasset B-virksomhedernes størrelse og kompleksitet.  Det oplystes, 

at revisor ved udførelse af udvidet gennemgang kun skulle kontrollere de forhold, som er relevante i 

små virksomheder, mens revisor ikke behøver at kontrollere forhold, som ofte ikke har relevans for de 

små virksomheder. Ved en udvidet gennemgang udfører revisor altså færre handlinger end ved en 

revision, hvilket medfører, at revisor udtrykker en lavere grad af sikkerhed i erklæringen på 

årsrapporten.  

Under behandlingen og udformningen af udvidet gennemgang, fastslog den daværende Økonomi- og 

erhvervsminister, at en anden erklæringsydelse ikke ville udgøre et reelt alternativ for 

virksomhederne, hvis det indebar, at virksomhederne, ville blive mødt med så mange yderligere krav 

fra forskellige kreditgivere, at virksomheden i sidste ende ville have været bedre tjent med en 

revisionserklæring.  

Bankerne står hovedsageligt for fremmedfinansieringen i små virksomheder, og er derfor en af de 

vigtigste interessenter til små virksomheder. Finansrådet reagerede generelt positivt på, at der for små 

virksomheder blev skabt et alternativ til revision. Finansrådet vurderer dog, at der i en række 

situationer fortsat vil være behov for den høje grad af sikkerhed, som revision giver, selvom 

regnskabslovgivning i udgangspunktet måtte give virksomhederne andre muligheder.  

1.1 Problemstilling  

Det er nu tre år siden udvidet gennemgang blev indført. I forbindelse med, at Erhvervsstyrelsen i 2016 

skal foretage evaluering af standarden (Gydemand, 2013) vurderes det samfundsrelevant, at foretage 

en analyse af, hvorvidt erklæringstypen er et værdifuldt alternativ for virksomheder der er afhængige 

af ekstern finansiering. Problemstillingen omhandler virksomheder med fremmedfinansiering, da en 

fjerdedel af små virksomheder i Danmark anvender benytter dette, i større eller mindre omfang.  

Med baggrund i agentteorien virker det rationelt, at der i små virksomheder vælges en erklæringstype 

med en lavere grad af sikkerhed, da kapitalejeren i denne type virksomheder typisk deltager i driften 

og derfor ofte har fuld indsigt i virksomhedens økonomiske forhold. Det vurderes, at virksomhederne 
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kan spare administrative omkostninger til revision og virksomhedens interne tidsforbrug, ved valget af 

udvidet gennemgang. Den lavere grad af sikkerhed kan dog ligeledes påvirke de eksterne 

interessenters vurdering af oplysningerne i årsrapporten.  

Medfører dette, at interessenterne oplever, at der er forøget risiko ved at yde kredit eller stille kapital 

til rådighed for virksomheden, vil dette, alt andet lige, komme til udtryk ved øgede omkostninger for 

virksomheden, særligt i form af øgede omkostninger til finansiering eller ringere adgang hertil.  

På den ene side kan virksomheden altså potentielt spare administrationsomkostninger, både internt 

og eksternt, ved at vælge en erklæring med lavere grad af sikkerhed og derved optimere kapitalejerens 

udbytte. På den anden side kan virksomheden blive ramt af følgeomkostninger i tilfælde af, at 

virksomhedens kreditgivere anser den lavere grad af sikkerhed i erklæringen for værende en forøget 

risiko for den kredit de har stillet til rådighed hos virksomheden.  

Hvorvidt udvidet gennemgang er et værdifuldt alternativ til revision for virksomheder med behov for 

fremmedfinansiering defineres, i denne sammenhæng, som nettoeffekten af de samlede besparelser 

eller meromkostninger som overgangen til udvidet gennemgang medfører for kapitalejeren.  

 

Figur 1-1 Illustreret problemstilling 

Vores afhandling har til formål at belyse denne problemstilling, ved at analysere hvilken effekt valget 

af udvidet gennemgang, samlet set, har haft på virksomhedens interne og eksterne omkostninger. 

Vores problemstilling illustreres i Figur 1-1.  

  



[ 7 ] 

1.1.1 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemstilling, ønsker vi at besvare følgende hovedspørgsmål i 

afhandlingen:  

I hvilket omfang er udvidet gennemgang et værdifuldt alternativ for virksomheder 

med behov for fremmedfinansiering? 

Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering/hovedspørgsmål, oplistes neden for en række 

underspørgsmål, som ønskes besvaret i afhandlingen, med det formål at præcisere besvarelsen af 

hovedspørgsmålet. 

1. Hvordan adskiller udvidet gennemgang sig fra revision? 

2. Hvilke virksomheder vælger udvidet gennemgang og hvorfor? 

3. Hvordan har valget af udvidet gennemgang påvirket virksomhedernes administrations-

omkostninger, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen? 

4. Hvordan har valget af udvidet gennemgang påvirket virksomhedernes kreditvilkår? 

a. Hvordan har valget af udvidet gennemgang påvirket virksomhedernes adgang til 

finansiering? 

b. Hvordan har valget af udvidet gennemgang påvirket virksomhedernes finansierings-

omkostninger?  

1.2 Afgrænsning og begrebsfastsættelse 

I dette afsnit foretages afgrænsning af afhandlingens problemfelt, tidsmæssig afgrænsning samt 

begrebsfastsættelser.   

Informationssøgning begrænses til 30. april 2016.  

Regnskabsklasse B virksomheder omfatter, jf. bestemmelserne i ÅRL, en række forskellige 

virksomhedsformer med begrænset og ubegrænset hæftelse. Denne afhandling afgrænses til 

udelukkende at omhandle udelukkende aktie- og anpartsselskaber, jf. selskabsloven § 5, nr. 1 og 2. Vi 

bruger fællesbetegnelsen virksomheder for denne gruppe af regnskabsaflæggere. Når 

revisorpåtegnede erklæringer omtales, er det udelukkende erklæringer på virksomhedernes 

årsrapporter. 

Da empirien, der ligger til grund for afhandlingens analyseafsnit, omhandler virksomheders 

regnskabsaflæggelse af årsrapporter med statusdag senest ultimo 2014, anvender vi de størrelser for 

regnskabsklasse B, som var defineret i ÅRL § 7, stk. 2 nr. 1 pr. 31. december 2015, som fremgår af afsnit 

2.1 nedenfor. 

På trods af, at udvidet gennemgang blev introduceret med et potentiale om at nedbringe de 

administrative byrder på i alt 236 mio.kr. for 47.000 virksomheder, tager afhandlingen sit 
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udgangspunkt i hvordan de enkelte virksomheder påvirkes ved valget af overgang til udvidet 

gennemgang, hvorfor makroøkonomiske forhold ikke har afhandlingens fokus.  

Da den historiske udvikling i revisionsregulering og -teori ikke har nogen direkte påvirkning på 

afhandlingens problemstilling afholder vi os fra at beskrive disse forhold. Det forudsættes, at læseren 

er bekendt med generel lovgivning for revisorer i Danmark og den historiske udvikling, hvorfor 

lovgivning relevant for afhandlingens problemområde alene behandles. 

1.3 Metode 

I dette afsnit beskrives den overordnede metode og strukturen i undersøgelsesprocessen og 

dataindsamlingen.  

Metodelærens begreber som præsenteret i (Andersen, 2008, s. 18), anvendes til beskrivelse af den 

videnskabelige tilgang til besvarelse af afhandlingens problemstilling. Jf. afsnit 1.1.1 har vi udarbejdet 

en problemformulering bestående af et hovedspørgsmål samt fire underspørgsmål, med det formål at 

præcisere besvarelsen af hovedspørgsmålet. 

Vores problemstilling tager sit udgangspunkt i principal-agent teorien og dennes behandling af 

informationsasymmetrien mellem kapitalejer og kapitalforvalter, da graden af sikkerhed i revisors 

erklæring har betydning for, hvorvidt denne informationsasymmetri kan mindskes. Ligeledes 

inddrages teorien om signalværdi, da denne kan bidrage til at forklare valget mellem revision og 

udvidet gennemgang, da denne teori beskriver hvorfor ledelsen er villig til at signalere åbenhed til 

omverdenen ved at lade sig revidere. Suppleret med en analyse af de primære interessenter i små 

virksomheder og deres brug af årsrapporten kan vi indskrænke vores undersøgelse til kun at omhandle 

de parter som reelt vurderes at blive påvirket af valget af udvidet gennemgang. Denne analyse 

foretages ved hjælp af koalitionsmodellen og tidligere undersøgelser om hvordan interessenterne i 

små virksomheder anvender årsrapporten som informationskilde.  

For at vurdere potentielle konsekvenser for virksomhederne ved valg af udvidet gennemgang, 

gennemgår vi forskellene på udvidet gennemgang og revision. Der tages her udgangspunkt i gældende 

love og standarder, som regulerer revisors erklæringer. For at underbygge vores teoretiske antagelser 

om den potentielle effekt af valget af udvidet gennemgang, inddrager vi også interessenternes 

holdninger i forbindelse med indførelsen af standarden.  

For at analysere potentielle effekter for virksomhederne ved valget af udvidet gennemgang, foretages 

der en analyse af hvilke virksomheder der vælger denne erklæringstype. Dette gøres ved at teste nogle 

på forhånd opstillede hypoteser via statistiske analyser af aggregerede virksomhedsdata fra Navne & 

Numre Erhverv. Denne del af analysen tager, på trods af vores afgrænsning, udgangspunkt i både 

egenfinansierede og fremmedfinansierede virksomheder, da flere aspekter af analysen kræver, at vi 
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kender forhold gældende for virksomheder som ikke har fremmedfinansiering. Analysen skal bidrage 

til at forstå og fortolke de resultater vi kommer frem til i den resterende del af undersøgelsen. 

Med baggrund i vores teoretiske antagelser og viden om de virksomheder som har valgt udvidet 

gennemgang, undersøges det herefter om virksomhederne har oplevet en lettelse af de administrative 

byrder og om de har oplevet ændrede kreditvilkår. Vi kan på baggrund af analysen besvare vores 

problemformulering og perspektivere vores opdagelser. Strukturen er skitseret i Figur 1-2 nedenfor.  

De primære undersøgelsesinstrumenter består af spørgeskemaer til henholdsvis virksomheder, 

revisorer og banker. Herudover anvendes tilgængelige data fra Navne & Numre Erhverv’s database. 

For at supplere de kvantitative undersøgelses-instrumenter, foretages interviews med en 

erhvervsrådgiver i en af de større banker i Danmark, og en statsautoriseret revisor i et af Danmarks 

mellemstore revisionshuse. Som en del af identifikationen og afgrænsningen af problemstillingen, har 

vi afholdt interview med en repræsentant for virksomhederne, fra Dansk Industri. For nærmere 

gennemgang af praktiske overvejelser og beskrivelser af dataindsamlingen og behandlingen henvises 

til afsnit 5 nedenfor. 

Analyserne i afhandlingen tager sit udgangspunkt i teorien suppleret af eksisterende litteratur, og svar 

søges via empiriske undersøgelser. Metodetilgangen er dermed både induktiv og deduktiv. Ved de 

kvantitative analyser af karakteristika for de virksomheder der er overgået til udvidet gennemgang og 

hvilken effekt valget har haft på virksomhedernes finansieringsomkostninger, foretager vi deduktive 

slutninger om et lille udsnit på baggrund af fakta fra hele populationen. Ved analyse af de indhentede 

data fra spørgeskemaundersøgelserne og interviews drager vi induktive slutninger om hele 

populationen med udgangspunkt i et lille udsnit af den totale population.  

1.3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Vi har valgt en postpositivistisk tilgang (Nygaard, 2005) til undersøgelsen. Det postpositivistiske 

paradigme tager udgangspunkt i, at der findes en virkelighed, men at denne ikke er mulig at forstå 

fuldt ud, herunder at der ikke eksisterer en fælles enkel virkelighed.  

Det postpositivistiske paradigme anvendes, da det vurderes at der vil være mange forskellige årsager 

bag valget af udvidet gennemgang, ligesom virksomhederne ikke nødvendigvis forventes at have ”de 

samme” kendetegn. Valget af udvidet gennemgang vurderes ligeledes at være påvirket at subjektive 

holdninger fra beslutningstagerne i virksomhederne. Det forventes dermed at analyserne vil kunne 

frembringe indikationer på årsager til valget af udvidet gennemgang og valgets effekt på administrative 

og finansielle omkostninger, men ikke en fælles enkel virkelighed der kan forstås fuldstændigt. 

Konklusionerne der drages vil dermed ikke være definitive, men indikative for tendenser.   
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I forbindelse med analyserne og de resultater der fremkommer, forventes den hermeneutiske tilgang 

anvendt. Det hermeneutiske paradigme beskrives som en fremadskridende tolkningsproces, hvor 

nogle af de allerede foretagne analyser kan tolkes anderledes i forbindelse med at vi tilegner os mere 

og mere viden om problemstillingen.  

1.4 Struktur  

 
Figur 1-2 Struktur  
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1.5 Anvendte forkortelser 

Godkendt revisor  Samlebetegnelse for både en statsautoriseret og en registreret revisor 

FSR  Fællesbetegnelse for FSR - danske revisorer/ Foreningen af Stats-
autoriserede Revisorer, som har skiftet navn mellem 2010 og datoen for 
afhandlingen.  

REVU Revisionsteknisk udvalg, under FSR -danske revisorer 

DE   Dansk Erhverv 

DI   Dansk Industri   

UG  Udvidet gennemgang 

REV  Revision 

SASE  Nordisk standard for revision i mindre virksomheder 

ISA  Internationale Standarder om Revision 

ISRS 4410 Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning 

ISQC 1 International Standard om "Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører 
revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og 
beslægtede opgaver" 

RL  Revisorloven 

ÅRL  Årsregnskabsloven 

IFAC   International Federation of Accountants 

FEE  The Federation of European Accountants 

R&R  Revision & Regnskabsvæsen, Tidsskrift for erhvervsøkonomi og 

skatteforhold 

  



[ 12 ] 

2 Teori 

I dette kapitel beskrives grundlæggende teori, der har indflydelse på afhandlingens problemområde.  

Først defineres små virksomheder og virksomhedernes årsrapport som informationskilde, herunder 

revisors erklæring som rapporteringsform.  Primære interessenter identificeres på baggrund af 

koalitionsmodellen. Herefter beskrives principal-agentteorien og signalteorien med fokus på små 

virksomheder i Danmark. Teoriernes betydning for vores overordnede problemstilling gennemgås. 

2.1 Definition af små virksomheder 

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder henvender sig jf. pkt.1 til virksomheder i 

medfør af ÅRL § 135 stk. 1, 2. pkt. Dermed kan virksomheder omfattet af regnskabsklasse B vælge at 

lade revisionen udføre efter standarden.  

ÅRL opdeler de danske virksomheder efter den såkaldte byggeklodsmodel 1 , hvormed alle 

virksomheder kan reguleres efter samme lov, uden at de små virksomheder bliver pålagt unødvendige 

krav. Regnskabsklasse B er defineret i ÅRL § 7, stk. 2 nr. 1, ved: 

 ”Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to 

af følgende størrelser: 

a) En balancesum på 36 mio. kr., 

b) en nettoomsætning på 72 mio. kr. og 

c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.” 

2.2 Årsrapporten som informationskilde 

Alle kapitalselskaber 2  skal jf. ÅRL § 3 aflægge årsrapport efter reglerne i ÅRL, herunder små 

virksomheder. 

Analysen ”Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder” foretaget af (Damvad, 2014) viser, ” […] 

at årsrapporter fra mikro- og små virksomheder, på tværs af analysens brugergrupper3, vurderes at 

være den mest betydningsfulde kilde til information i forbindelse med vurdering af virksomheder […] ” 

(s. 5). Brugerne udtrykker ” […] at informationerne og data i årsrapporterne er udarbejdet på baggrund 

                                                           
1 Princippet i byggeklodsmodellen er, at små virksomheder skal følge relativt få generelle krav uden behov for 
unødvendig lovlæsning, mens større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. Modellen 
indeholder følgende fire regnskabsklasser: A, B, C, D. (EY, 2014/15) 
2 Der er undtagelser i §§ 4-6, som dog ikke behandles i denne afhandling, jf. afgrænsningen 
3  De fem overordnede brugergrupper i analysen er analytikere, kreditinstitutioner, samarbejdspartnere, 
myndigheder og investorer 
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af formelle regler og derfor fremstår ensartet og struktureret, hvilket gør det muligt at sammenligne 

informationer fra årsrapporter på tværs af virksomheder, hvilket tillægges stor værdi. ” (Damvad, 2014, 

s. 5) 

2.2.1 Interessenternes øvrige informationskilder 

I figur 1 i bilag 13.8, undersøges det hvordan de fem brugergrupper vurderer henholdsvis brugen og 

værdien af fem andre informationskilder4 end årsrapporten. Analysen er foretaget ved brugernes 

vurdering ud fra fem-trins skalaer5. Af figuren ses det, som ovenfor refereret, at årsrapporten er den 

mest betydningsfulde kilde til information. Årsrapporten bruges ofte og tillægges høj værdi. 

2.2.1.1 Personlig kontakt til ejeren/ledelsen 

Personlig kontakt til ejeren/ledelsen tillægges næsten lige så høj værdi som årsrapporten, men 

anvendes kun ”jævnligt” ved vurdering af specifikke virksomheder. I de små virksomheder hvor 

ledelsen har en aktiv dialog og personlig kontakt med brugergrupperne tillægges denne kontakt altså 

lige så høj værdi som årsrapporten, men kontakten med ejeren/ledelsen anvendes ikke lige så ofte 

som årsrapporten ved vurdering.  

2.2.1.2 Budgetter og investeringskalkuler fra virksomheden 

Budgetter anvendes i næsten lige så høj grad som årsrapporterne men tillægges kun middel værdi. 

Den lavere grad af værdi må tillægges den forøgede variation, der opstår som følge af, at disse 

produkter ikke, ligesom årsrapporter, er underlagt formelle regler og derfor ikke fremstår ensartet og 

struktureret. Når produkterne er udarbejdet af virksomhederne uden nogen form for kontrol, er der 

forøget risiko for fejl. Herudover omhandler de ikke-historiske begivenheder, hvorfor de naturligt er 

forbundet med en betydelig grad af usikkerhed.  Dette medfører en mindre grad af værdi for brugerne. 

2.2.1.3 Andre informationskilder 

Andre informationskilder anvendes ikke så ofte som de tre ovenstående og tillægges noget lavere 

grader af værdi. Dette vurderes, i lighed med budgetterne, at skyldes meget varierende kvalitet i de 

informationer der kan tilvejebringes af disse informationskanaler, og den kvalitet informationerne 

består af.  

2.3 Revisors erklæringer som rapporteringsform 

Som offentlighedens tillidsrepræsentant er revisor en vigtig part i sikring af den fortsatte tillid mellem 

offentligheden og virksomhederne. Det er nødvendigt, at offentligheden, herunder investorer og 

kreditgivere, har tiltro til, at revisor varetager rollen i overensstemmelse med god revisorskik, RL § 16.  

                                                           
4 Virksomhedens hjemmeside, databaser og andre informationskilder er her slået sammen under punktet ”Andre 
informationskilder” 
5 Værdi: 1 = meget lav værdi, 2 = lav værdi, 3 = middel, 4 = høj værdi, 5 = meget høj værdi   
   Brug: 1 = aldrig eller meget sjældent, 2 = sjældent, 3 = jævnligt, 4 = ofte, 5 = meget ofte 
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Revisors rolle består typisk i revision af årsrapporter og erklæring herom. Behovet for, at en uafhængig 

part kontrollerer de informationer virksomheder fremlægger, hænger sammen med at 

virksomhedernes interessenter ikke selv har mulighed for at validere informationerne.  

Virksomhedernes interessenter stiller stadigt større krav til revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant – en rolle, der er afgørende for samfundets tillid til den regnskabsinformation, der 

er grundlaget for et velfungerende kapitalmarked, (Deloitte, 2015, s. 4). 

I (Damvad, 2014, s. 5) påpeges det ” […] at informationerne i virksomhedernes årsrapporter opfattes 

som meget troværdige og af høj kvalitet. Det gælder især de revisorpåtegnede årsrapporter, hvor 

påtegningen af brugerne tillægges autoritet og blåstemplingsværdi. ” Det er i denne henseende 

nødvendigt at fastslå, at der i analysen ikke er oplyst hvorvidt en revisorpåtegning er lig med at der er 

afgivet en erklæring om revision eller anden form for erklæringstype og grad af sikkerhed.  

Revisors forskellige erklæringstyper gennemgås i afsnit 4 nedenfor.  

2.4 Koalitionsmodellen 

Som angivet ovenfor vurderes det revisorpåtegnede årsregnskab, at være den mest betydningsfulde 

informationskilde ved interessenternes vurdering af virksomhedernes økonomiske forhold. En 

virksomhed anses i koalitionsmodellen jf. Elling (2011, s. 23-24) som et netværk af socioøkonomiske 

sammenhænge mellem interessegrupper. Kredsen af virksomheders primære interessegrupper er vist 

i denne model. De markerede beskrives nedenfor som de væsentligste interessenter for små 

virksomheder.  

 
Figur 2-1 Koalitionsmodellen 
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Ledelsen fungerer som mægler i koalitionen, og har derfor både sine egne men ligeledes alle øvrige 

interessenters interesser at tilgodese. Ved valg af erklæringstype på årsregnskabet kan de forskellige 

interessenter have forskellige holdninger til, hvilken grad af sikkerhed der er nødvendigt for at opfylde 

den enkeltes informationsbehov. Således kan koalitionsmodellen være med til at forklare forskellige 

virksomheders valg af erklæringstype. 

2.4.1 Primære interessenter til små virksomheder 

De primære interessenter til små virksomheder er identificeret ved sammenholdelse af 

koalitionsmodellen og de fem overordnede brugergrupper i analysen (Damvad, 2014).  

2.4.1.1 Ejere (investorer) 

For den typiske ejer af en virksomhed i regnskabsklasse B vil vedkommende typisk være involveret i 

den daglige drift, hvorfor den typiske ejer har et indgående kendskab til virksomhedens drift og derfor 

ikke har noget direkte informationsbehov ved aflæggelse af den eksterne årsrapport (Bennedsen & 

Nielsen, 2013). Eksterne investorer, som vurderes ikke at deltage i den daglige drift, bruger som det 

fremgår af figur 2 i bilag 13.8 fra (Damvad, 2014, s. 6) stadig i høj grad årsrapporten og tillægger den 

høj værdi.  

2.4.1.2 Långivere (analytikere, kreditinstitutioner) 

Långivere er de hyppigste brugere af de små virksomheders årsregnskaber, som ”ofte/meget ofte” 

bruger regnskaber som informationskilde. Långivere er som udgangspunkt repræsenteret ved en 

professionel rådgiver, for hvem et regnskab efter ÅRL er velkendt og derfor tillægges en ”høj/meget 

høj” værdi ved informationssøgningen.  

2.4.1.3 Leverandører og Kunder (samarbejdspartnere)  

Samarbejdspartnere er den ”private” brugergruppe der anvender årsrapporterne som 

informationskilde i mindst omfang. Årsrapporterne tillægges ligeledes ikke den samme værdi som de 

mere ”professionelle” långivere tillægger dem, hvilket sandsynligvis skyldes manglende 

regnskabsforståelse. At samarbejdspartnerne ikke anvender årsrapporterne i samme omfang, kan i 

mange tilfælde skyldes at de søger/er i besiddelse af andre mere relevante informationskilder. 

Leverandører kunne f.eks. være i besiddelse af aktuel betalingshistorik eller nært kendskab til 

virksomhedens drift baseret på ordreindgangen. 

2.4.1.4 Offentlige myndigheder 

Offentlige myndigheder bruger, figur 2 i bilag 13.8, ikke i samme grad virksomhedernes årsrapporter 

som informationskilde. Det vurderes, at SKAT er en af de store brugere under denne gruppe. SKAT 

forventes at anvende selskabsselvangivelsen som primær informationskilde for at udføre sin opgave, 
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nemlig at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne 

sætter.  

2.5 Principal-agent teorien 

Principal-agentteorien kan anvendes til at beskrive og uddybe behovet for revision. Teorien 

beskæftiger sig med den informationsasymmetri der eksisterer mellem principalen (kapitalejer) og 

agenten (kapitalforvalter). 

Principal-agentforholdet opstår i det tilfælde hvor en kapitalejer ansætter en kapitalforvalter til at 

forvalte hans kapital. Dette kan f.eks. være en aktionær som ansætter en direktør til, at varetage den 

daglige drift i sin virksomhed.  

 

Figur 2-2 Principal-agentteori 

Teorien bygger på det grundprincip, at alle ønsker at ”maksimere sin aflønning og minimere sin 

indsats” (Elm-Larsen, 1994).  Da direktøren ifølge teorien vil optimere sit eget udbytte, kan han 

foretage dispositioner som tilgodeser direktøren frem for aktionæren. Denne adfærd kaldes i teorien 

moral hazard (Elling, 2011). Samtidig med dette, har direktøren et bedre indblik i virksomhedens 

daglige drift, end aktionæren, hvorfor der skabes informationsasymmetri mellem principalen og 

agenten. Således kan agenten skjule sin moral hazard over for principalen. Principalen kan, som værn 

mod dette, hyre en sekundær agent i form af revisor, som kontrollerer de informationer som 

direktøren rapporterer til aktionæren, for at sikre, at kapitalforvaltningen sker på behørig vis.  
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Principal-agent teorien beskæftiger sig i hovedtræk med informationsafstanden mellem principal og 

agent. John Christian Langli og Tobias Svanström konstaterer i deres review-artikel om revision i 

unoterede selskaber, at der i disse virksomheder generelt er kortere afstand mellem agent og principal 

via en meget smallere ejerkreds: ”Compared to public firms, private firms have much more 

concentrated ownership, especially greater ownership by managers” (Langli & Svanström , Audits of 

private firms, 2013, s. 5). Dette er også tilfældet for danske virksomheder. Således er der for en stor 

del af klasse-B virksomheder sammenfald mellem ejer og ledelse (Bennedsen & Nielsen, 2013, s. 34), 

hvorfor principal-agentteorien, i klassisk forstand, i mindre omfang er relevant for de virksomheder 

som omhandles i denne afhandling. Undersøgelser viser også at ”… private firms operate in 

substantially poorer information environment, disclose less non-financial information, their financial 

statements are less scrutinized by market participants, they have little capital market pressure to hire 

high-quality auditors, and their financial statements may be more influenced by taxation, dividend and 

other political issues such as the intention to transfer the firm to the next generation” (Langli & 

Svanström , 2013, s. 5). En vigtig pointe er dog, at agentkonflikter mellem majoritets- og 

minoritetsaktionærer kan øge behovet for revision: ”…there is less agency conflict between 

shareholders and managers, but potentially more agency conflicts between majority owners and 

minority owners...” (Langli & Svanström , 2013).  

Undersøgelser viser også, at der for mange mindre virksomheder ligger andre motiver bag valg af 

revision:” … to get access to competences not available in-house as private firms may not be able to 

afford employees with expertise in accounting, taxation and other business issues. Consequently, the 

choice of auditor in any given setting may be due to more complex factors than simply the reduction 

of external agency costs, especially for firms that are small or not publicly traded” (Langli & Svanström 

, 2013, s. 5). 

Således er principal-agent teorien mindre relevant for små virksomheder. Endvidere er revision, som 

beskrevet i afsnit 3.2, i Danmark obligatorisk for virksomheder omfattet af grænserne i Figur 3-1. 

Agent-principal teorien er mere relevant i det tilfælde hvor revision ikke længere er obligatorisk og 

kapitalejeren derfor aktivt skal tage stilling til, om han vil hyre en revisor eller vælge alternativet, som 

i dette tilfælde er udvidet gennemgang6. Men selv i dette tilfælde vil det være vanskeligt at sige, i 

hvilket omfang agent-principal teorien har betydning, da forskellen mellem revision og udvidet 

gennemgang er betydeligt mindre end forskellen mellem revision og fravalg af revision.  

Udover informationsasymmetrien mellem kapitalejeren og ledelsen, er der i ligeså høj grad 

informationsasymmetri mellem ledelsen og eksterne långivere. Denne informationsasymmetri kan 

                                                           
6 Dog kan visse virksomheder fravælge både revision og udvidet gennemgang jf. Figur 3-1 
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kapitalejer ligeledes ønske mindsket ved at hyre en revisor, således at de eksterne långivere har 

sikkerhed for, at deres beslutninger om kreditgivning bliver taget på så validt et grundlag som muligt.  

Der er dog også andre interessenter ved små virksomheders regnskabsaflæggelse end kapitalejeren og 

långivere. Som væsentligste brugergrupper fremgår i Figur 2-1 ovenfor også samarbejdspartnere og 

myndigheder. Disse interessenters brug af regnskaberne medfører, at der også i ejerledede 

egenfinansierede virksomheder, kan være behov for et regnskab med en erklæring med høj grad af 

sikkerhed. 

Eksterne interessenters brug af årsrapporten introducerer teorien om signalværdi som beskrives i 

næste afsnit. 

Som følge af den klassiske principal-agent teoris begrænsede betydning i små danske virksomheder 

samt vores fokus på virksomheder med behov for fremmedfinansiering, skelner vi, i vores analyse, 

mellem interne og eksterne agentkonflikter.  

2.6 Signalteori 

De øvrige interessenters brug af virksomhedernes regnskaber er i teorien beskrevet som signalværdi, 

hvor ledelsen netop har incitament til, frivilligt, at offentliggøre regnskabsinformation til alle 

”ressourceejerne”, på trods af måske at være ejerledet og stå uden for den klassiske principal-agent 

teoris problematik. For små virksomheder er det, som tidligere nævnt, specielt långivere der bruger 

regnskaberne. Som beskrevet i (Elling, 2011, s. 48) ”Virksomheder, som har et godt omdømme mht. at 

føre en åben og troværdig repræsentativ informationspolitik, forventes at opnå de bedste 

finansieringsbetingelser. ” 

Alle interessenter ønsker så validt og troværdigt et grundlag som muligt at træffe beslutninger på 

baggrund af, hvorfor det må forventes, at nedsættelse af graden af sikkerhed som revisor afgiver i 

erklæringen på regnskabet, også vil påvirke interessenternes vurdering af og tillid til, virksomhederne. 

Valget af erklæringstype vurderes på baggrund heraf, at kunne have effekt på f.eks. 

finansieringsomkostningerne. Vi gennemgår i afsnit 8 eksisterende litteratur og undersøgelser som 

netop omhandler dette aspekt.  

Signalteorien forklarer altså i en vis udstrækning hvorfor virksomheder som ifølge principal-agent 

teorien ikke har behov for revision, alligevel måtte vælge dette, samtidig med, at der også er et vist 

overlap mellem de to teorier da kapitalejere både kan bestå af ejere og långivere, da långivere ofte har 

pant i virksomhedernes aktiver: ”Som oftest det største pant vi har når vi snakker driftsengagementer 

vil være et virksomhedspant… mit bud er mellem 50 og 70% som minimum har vi virksomhedspant på” 

(Erhvervsrådgiver, 2016).  
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En undersøgelse af små danske virksomheders motiver for at fastholde revision konkluderer: ”Vi kan 

derfor konkludere, at de der fortsat ønsker revision, i højere grad tillægger et revideret årsregnskab 

signalværdi.  Hvilket betyder at signalværdien er en årsag til at de små virksomheder fastholder 

revision” (Jacobsen & Jacobsen, 2014). Undersøgelsen, som er foretaget ved at spørge over 200 

virksomheder som kan fravælge revision og udvidet gennemgang jf. størrelsesgrænserne i Figur 3-1, 

konkluderer, at de helt små selskaber i Danmark, i et betydeligt omfang, lægger vægt på signalværdi.  

Som nævnt ovenfor, har revision været obligatorisk i Danmark for virksomheder over grænserne for 

review defineret i Figur 3-1 indtil indførelsen af muligheden for udvidet gennemgang. Signalværdi kan, 

i et system hvor revision er obligatorisk, udtrykkes ved at vælge en anerkendt revisionsvirksomhed 

som omverdenen forbinder med kvalitet. ”We know that signaling that financial statements are free 

from material errors and that managers refrain from extraction of benefits, on behalf of other 

stakeholders are important reasons why firms voluntarily hire an auditor when audit is not statutory, 

or voluntarily hire a high quality auditor when audit is statutory” (Langli & Svanström , 2013, s. 5).  
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3 Udvidet gennemgang 

I dette afsnit beskrives lovgivning ved revisors erklæringsafgivelse der berører regnskabsklasse B-

virksomheder, herunder formålet med indførelsen af udvidet gennemgang. Ligeledes berøres de 

primære interessenters holdning til erklæringen ved indførelsen, for at underbygge vores 

problemstilling, da denne tager udgangspunkt i teorien. Det forudsættes, at læseren er bekendt med 

generel lovgivning for revisorer i Danmark, hvorfor lovgivning relevant for  

afhandlingens behandling af udvidet gennemgang alene behandles.  

Årsregnskabsloven blev ved lov nr. 1232 af 18. december 2012 ændret, så det fra 1. januar 2013 blev 

muligt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B at vælge at lade revisionen udføre efter 

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang). 

Erklæringsstandarden er særligt tilpasset B-virksomhedernes størrelse og kompleksitet.   

3.1 Behandling og indførelse 

En særlig erklæringsstandard rettet mod små virksomheder nævnes første gang, i officielle 

dokumenter, ved skriftlig fremsættelse af Lovforslag nr. L 190 omhandlende lempelse af 

revisionspligten, i marts 2010. Hovedårsagen til den skriftlige fremsættelse af lovforslaget var at hæve 

grænserne for, hvornår virksomheder helt kunne fravælge revision. Se de vedtagne grænser7 i Figur 

3-1 nedenfor.  

Daværende Økonomi- og erhvervsminister fremsatte som en del af lovforslaget, at der ville blive 

nedsat en arbejdsgruppe som skulle ” (...) se nærmere på konsekvenserne af en eventuel indførelse af 

en særlig erklæringsstandard rettet mod de virksomheder i regnskabsklasse B, der fortsat er underlagt 

revisionspligt. ” 

Arbejdsgruppen blev under behandlingen pillet ud af lovforslaget, og var dermed ikke med i forslaget 

som vedtaget. En af ministerens begrundelser var, jf. svar på spørgsmål 3 i udvalgsbehandlingen: ” Lige 

nu foreligger der et forslag, som letter de små virksomheders byrder med 450 mio. kr., hvilket jeg synes, 

at vi skal forholde os til i første omgang. Derefter må vi se på, om der på et senere tidspunkt er grundlag 

for at se på og arbejde videre med et alternativ til revision. ”  I spørgsmål 17 i udvalgsbehandlingen 

finder ministeren endvidere: ” (…) at der er behov for nærmere at overveje, hvorledes fremtidigt 

arbejde vedr. en erklæringsstandard bedst tilrettelægges. Det er baggrunden for, at der ikke her og nu 

nedsættes en arbejdsgruppe. ” 

                                                           
7 Jf. afgrænsningen anvendes størrelsesgrænserne for B-virksomheder, som de var frem til d. 31. december 2015 



[ 21 ] 

D. 10. oktober 2012 fremsatte daværende Erhvervs- og vækstminister L26 - Forslag til lov om ændring 

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

revisorer m.v.). Formålet med lovforslaget var at skabe bedre rammevilkår og lette byrderne for små 

virksomheder. Bl.a. blev en erklæringsstandard som alternativ til revision (udvidet gennemgang) 

foreslået. ”Det vurderes at den nye erklæringsstandard, sammen med de øvrige forenklinger vil kunne 

give en administrativ lettelse for virksomhederne på ca. 413. mio. kr.” 

3.2 Virksomhedernes valgmulighed mellem erklæringer 

Med indførelsen af udvidet gennemgang kan alle virksomheder i regnskabsklasse B, nu vælge udvidet 

gennemgang som alternativ til revision.  

 

Figur 3-1 Revisors handlinger og opnået sikkerhed for revisors konklusion 
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De mindste af virksomhederne i regnskabsklassen kan helt fravælge revisionserklæringer og i stedet få 

foretaget Review, assistance om opstilling8 eller helt undlade at få årsrapporten revisorpåtegnet. Det 

er dermed op til virksomhederne at vælge den erklæringstype, der er mest værdifuld for den enkelte, 

med henblik på deres interessenters behov og forventninger. 

3.3 Erklæringsbekendtgørelsen 

Jf. Erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 2 skal revisor ” (…) udforme erklæringer uafhængigt af 

hvervgiver og under hensyn til de forhold som modtagerne må forventes normalt at tillægge betydning, 

når de træffer beslutninger. ”  

Revisors mulighed for at afgive erklæring om udvidet gennemgang fremgår af erklærings-

bekendtgørelsen med tilhørende bilag 1 i form af Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små 

virksomheder. Ændringen af erklæringsbekendtgørelsen trådte i kraft d. 22. april 2013, hvorefter 

revisor kunne afgive denne erklæring. Erklæringsstandarden ” […] omhandler revisors ansvar, når 

revisor engageres til at udføre en udvidet gennemgang” jf. afsnit 1. FSR har ligeledes udsendt en 

standard, ” Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabs-

loven”. Denne standard beskrives som en stand-alone-standard, og skal ligesom bilag 1 til 

erklæringsbekendtgørelsen, overholdes af alle medlemmer af FSR. Forskellene i de to standarder 

beskrives i afsnit 4.2.1 nedenfor. 

3.4 Væsentligste interessenters holdninger til udvidet gennemgang  

I dette afsnit inddrages lovgiver, FSR, bankerne og virksomhedernes holdninger inden, og i forbindelse 

med, indførelsen af udvidet gennemgang. De fire parters holdninger er væsentlige for afhandlingens 

analyseafsnit, som danner grundlag for besvarelsen af problemformuleringen. 

Ønsket om en erklæringsstandard for små virksomheder kan kædes sammen med, at ISA-standarderne 

blev vedtaget i Danmark i april 2011, med virkning for revision af regnskaber for perioder, der begyndte 

15. december 2010 eller senere.  

ISA-standarderne er udarbejdet således, at disse kan anvendes ved revision af alle størrelser af 

virksomheder. Det er dog manges opfattelse, at ISA standarderne ikke er hensigtsmæssige ved revision 

af små virksomheder, som følge af de omfangsrige krav i standarderne.9 IFAC pointerer dog, at ISA’erne 

kan anvendes ved revision af alle virksomheder ved anvendelse af ”IFAC’s Support for a Single Set of 

Auditing Standards: Implications for Audits of Small- and Medium-Sized Entities”. I en undersøgelse 

foretaget af FSR – danske revisorer og Copenhagen Economics vurderes det, at overgangen til revision 

                                                           
8  Erklæringsopgave uden sikkerhed, hvor revisor ikke er forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller 
fuldstændigheden af oplysningerne, jf. ISRS 4410, erklæringseksempel 1, afsnit 5.  
9 Denne holdning er vores erfaring fra kollegaer efter henholdsvis 5- og 7 år i revisionsbranchen.  
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udført efter ISA-standarderne har medført en 30% stigning i udgifter til revision for klasse B-

virksomheder (Copenhagen Economics, 2014).  

Implementeringen af ISA’erne har, på trods af et generelt politisk ønske om administrative lettelser, 

dermed medført forøgede omkostninger. Revisionen af små virksomheder er i manges øjne ikke blevet 

forbedret, og giver ikke større nytteværdi som følge af de øgede krav (FSR - danske revisorer, 2015).  

3.4.1 Lovgiver 

Som beskrevet ovenfor var et af de store incitamenter til, at lovgiver udvidede erklærings-

bekendtgørelsen at mindske de administrative byrder for små virksomheder i Danmark.  

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Victor Kjær citeres i pressemeddelelsen fra Erhvervsstyrelsen af 22. 

april 2013 for: ”Erklæringsstandarden er målrettet de mindre virksomheder, som nu får adgang til et 

alternativ, der er langt enklere og billigere end en egentlig revision. Vi forventer, at det nye alternativ 

kan spare de mindre virksomheder for ca. 25 af udgifterne i forhold til en egentlig revision af 

regnskaberne. Så det er en konkret lettelse, der virkelig batter noget for virksomhederne. ” 

Om selve udførelsen oplyses i pressemeddelelsen, at erklæringsstandarden skulle være særligt 

målrettet og tilpasset behovene for revision i de små virksomheder. Ved udførelse af udvidet 

gennemgang vil revisor kun kontrollere de forhold, som er relevante i små virksomheder, mens revisor 

ikke behøver at kontrollere forhold, som ofte ikke har relevans for de mindre virksomheder. Revisors 

handlinger i forbindelse med udvidet gennemgang gennemgås i afsnit 4.2.2 nedenfor.  

I forbindelse med Lovforslag nr. L 190 fastslår Økonomi- og erhvervsministeren i svar til spørgsmål 4, 

at udarbejdelse af en særlig dansk erklæringsstandard derfor vil forudsætte involvering og opbakning 

fra en bred kreds af interessenter, f.eks. kreditgivere og offentlige myndigheder, samt politisk 

stillingtagen. I spørgsmål 2 uddyber han: ” En anden erklæringsydelse udgør ikke et reelt alternativ for 

virksomhederne, hvis det indebærer, at virksomheder, hvis årsregnskab er forsynet med en sådan 

erklæring, bliver mødt med så mange yderligere krav eller forskellige krav fra forskellige kreditgivere, 

at virksomheden i sidste ende ville have været bedre tjent med en revision. Der er mange gode 

intentioner bag udkastet til en dansk erklæringsstandard. Der er imidlertid også flere ubesvarede 

spørgsmål, f.eks. om værdiansættelse af debitorer og varelager. ” 

Det antages, at lovgiver dermed vurderer, at indførelsen af udvidet gennemgang vil mindske 

udgifterne med 25% i forhold til en egentlig revision, og at denne erklæring fuldt ud skulle kunne dække 

virksomhedernes regnskabsbrugeres behov for oplysninger.  
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3.4.2 FSR 

FSR afgav, ved behandlingen af Lovforslag nr. L 190, høringssvar d. 7. april 2010.  

I høringssvaret bemærker FSR, at de er enige i, at det er vigtigt, at skabe en effektiv erhvervsregulering 

uden unødige administrative byrder for virksomhederne. FSR pointerer, at de ikke mener, at revision 

kan betegnes som en administrativ byrde for virksomhederne eller for samfundet som helhed. De 

anerkender imidlertid, at ikke alle virksomheder nødvendigvis har samme behov for en revision.  

FSR (REVU) udarbejdede derfor et udkast til en særlig dansk erklæringsstandard, som var tilpasset 

behovene i mindre virksomheder, der fravælger revision. Om udkastet skrev de: ”Standarden har til 

formål at skabe en fornuftig balance mellem det samfundsmæssige hensyn til at gøre det lettere at 

drive virksomhed og hensynet til at bevare en uafhængig kontrol, kvalitet og troværdighed i den 

information, der går fra virksomhederne til forretningspartnere, kreditgivere og myndigheder, 

herunder SKAT. ” 10 

(Kiertzner, 2013, s. 95) pointerer, at REVU’s oprindelige oplæg stort set blev fulgt i Erhvervsstyrelsens 

særlige standard. Professionens store interesse i standarden er dels, at kunne tilbyde SMV kunderne 

en undersøgelse, der er ”billigere” end ISA-revision, og dels at forhindre yderligere udvidelser af 

grænserne for fravalg for små virksomheder. Det var altså et kompromis mellem kritikken af, at 

ISA’erne virkede for komplekse ved revision af små virksomheder og ønsket om fortsat, at have et 

minimumsniveau af kontrol med B-virksomhedernes regnskabsaflæggelse.   

FSR fastslog ved udgivelsen af deres standard at: ”Valget mellem en udvidet gennemgang og en 

revision efter internationale standarder skal altid vurderes i lyset af de konkrete omstændigheder, der 

knytter sig til den enkelte virksomhed, og de behov, brugere af virksomhedens årsrapport har. Revisor 

har i den forbindelse en vigtig opgave i relation til at hjælpe virksomhederne med at forstå forskellen 

mellem de to typer af opgaver, så de kan træffe det for virksomhederne rigtige valg. ” 

3.4.3 Bankerne 

Finansrådet afgav, ved behandlingen af Lovforslag nr. L 26, høringssvar d. 14. marts 2013.11  

I høringssvaret fandt Finansrådet generelt, at det er positivt, at der for små virksomheder skabes et 

alternativ til revision. Finansrådet vurderede dog, at der i en række situationer fortsat vil være behov 

for den høje grad af sikkerhed, som revision giver, selvom regnskabslovgivning i udgangspunktet måtte 

give virksomhederne andre muligheder.  

                                                           
10 FSRs høringssvar d. 7. april 2010 – til lovforslag nr. L 190 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og 
selskabsloven (lempelse af revisionspligten) 
11  Finansrådets høringssvar d. 14. marts 2013 – til lovforslag nr. L 26 Forslag til lov om ændring af 
årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v.) 
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Det var Finansrådets vurdering, at Finanstilsynets regnskabs- og kapitaldækningsregler medfører en 

række situationer, hvor der skal foreligge en revisionserklæring med høj grad af sikkerhed12. Selv i de 

situationer hvor Finanstilsynets regler ikke kræver revision, vil der ifølge Finansrådet være en række 

tilfælde hvor de handlinger, som udføres ved en udvidet gennemgang, ikke forekommer at være 

tilstrækkelige. 

Finansrådet fokuserede specielt på de situationer, hvor f.eks. varebeholdninger og tilgodehavender fra 

salg er væsentlige regnskabsposter, og der er høj risiko for væsentlig fejlinformation i disse 

regnskabsposter. Det bør i disse tilfælde, ifølge Finansrådet, overvejes at udvide de supplerende 

handlinger med handlinger der giver stærkt revisionsbevis for tilstedeværelsen.  

Finansrådet har både før og efter høringssvaret til lovforslag L 26 ytret, og gentaget, holdningen til 

nødvendigheden af en fleksibilitet i de supplerende handlinger der foretages for at udvidet 

gennemgang i flere tilfælde vil være et tilstrækkeligt alternativ til revision.  

I forbindelse med, at FSR 1. juli 2015 har sendt SASE (Nordisk Standard for revision i mindre 

virksomheder) 13  i høring, har Finansrådet afgivet høringssvar d. 19. oktober 2015. Finansrådet 

noterede sig, at SASE-standarden er udarbejdet med udgangspunkt i de forhold, som gør sig gældende 

for mindre virksomheder. Finansrådet vurderede, at SASE-standarden på den baggrund synes at være 

et bedre alternativ end udvidet gennemgang, der er baseret på review-standarden, som ikke tager sit 

udgangspunkt i de mindre virksomheders forhold. Finansrådet gør igen opmærksom på, at det er 

uhensigtsmæssigt, at de to stærke revisionshandlinger i form af ”lagereftersyn” og ”indhentelse af 

saldobekræftelser” som udgangspunkt ikke udføres. Finansrådet afsluttede inddragelsen af udvidet 

gennemgang med følgende forslag: ”Finansrådet foreslår derfor, at FSR – danske revisorer arbejder for, 

at SASE-standarden erstatter erklæringsmuligheden udvidet gennemgang. ” 

3.4.4 Virksomhederne  

Dansk Erhverv gennemførte i 2011, i samarbejde med FSR, en spørgeskemaundersøgelse blandt 

medlemsvirksomhederne, om deres syn på revision og fravalg af revision (Dansk Erhverv og FSR - 

danske revisorer, 2011). Undersøgelsen er baseret på et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs 

medlemmer, hvor 235 respondenter har svaret. Overskriften ”Revision giver bonus på bundlinjen” 

                                                           
12 Sikkerhedsgrader ved revisors erklæringer gennemgås nedenfor i afsnit 4.4 
13 Den Nordiske standard for revision i mindre virksomheder er udviklet af Nordisk Revisorforening med det 
formål at effektivisere revisionen i de mindre virksomheder uden at mindske den kvalitet, der er forbundet med 
en revision udført efter de internationale standarder om revision. Den nordiske standard er en principbaseret 
revision, der i lighed med de internationale standarder om revision tager udgangspunkt i en vurdering af risikoen 
for, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Til forskel fra de internationale standarder fastlægges 
de nødvendige revisionshandlinger på grundlag af revisors faglige vurdering og professionelle skepsis således at 
forstå, at standarden ikke i samme omfang, som det er tilfældet med de internationale standarder, indeholder 
en detaljeret opremsning af kravene til revisor (FSR, 2015). 
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giver en klar antydning af resultatet af svarene. Det er ikke muligt at vurdere hvor mange af 

respondenterne der er klasse B-virksomheder, men undersøgelsen anvendes for at få en indikation af 

de danske virksomheders holdning til revision. Hovedpunkterne i undersøgelsen opsummeres her:  

• 60 procent af virksomhederne mener, at deres samarbejdspartnere vil få mindre tillid til dem, 
hvis de fravælger revisionen. 

• 82 procent af virksomhederne vurderer, at det vil gøre det sværere at få lån eller kredit i 
banken, hvis man fravælger revision. 

• 70 procent af virksomhederne forventer, at manglende revision vil kunne føre til højere renter 
og dårligere lånebetingelser. 

Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i revision/fravalg af revision. Det vurderes dog, at 

undersøgelsen ligeledes kan anvendes, som et udtryk for de danske virksomheders holdning til at 

lavere grad af sikkerhed i revisorerklæringen kan lede til påvirkning af interessenternes vurdering af 

virksomhederne. 

Ved vores undersøgende interview med Koktvedgaard, DI14om brug af årsrapporter i virksomheder i 

regnskabsklasse B, påpegede han flere elementer, der i DI’s øjne, gør sig gældende for klasse-B 

virksomheder. Han påpeger bl.a. at samhandelspartnere i mindre omfang bruger årsrapporten: ”I 

nogen grad samhandelspartnere, men det er ikke altid regnskabet er det rigtige. Det vi typisk hører i 

forhold til samhandelspartnere er, at regnskabsoplysningerne ikke er aktuelle nok i forhold til det de 

skal bruge, så der er det alle mulige andre typer oplysninger, typisk betalingshistorik, hvis det er 

eksisterende kunder eller andre måder man får kendskab i markedet […] ” 

Koktvedgaard kommenterer desuden, at der blandt medlemmerne og i hans øjne kunne være mindst 

lige så stor nytteværdi i et frafald af revisionspligt. Dette begrundes med at de sparede omkostninger 

på revisionshonoraret, i stedet delvist kunne anvendes til værdiskabende rådgivning for 

virksomhederne. Såfremt virksomheden alligevel ville vælge revision er DI’s holdning, at en aktivt valgt 

revisionsydelse vil være omfattet af højere kvalitet. Desuden åbner Koktvedgaard tankerne om en 

løsning hvor banken eller andre interessenter udbeder sig en påtegnet erklæring med høj grad af 

sikkerhed for enkelte poster i regnskabet eller enkelte delelementer af virksomhedens finansielle 

resultater.   

Undersøgelsen og Koktvedgaard’s vurderinger vedrører revision/fravalg af revision. Men det vurderes, 

at samme konsekvenser, om end i mindre omfang, gør sig gældende ved valget mellem udvidet 

gennemgang /fravalg af revision.  

                                                           
14 Kristian Koktvedgaard er Fagleder - Moms, Regnskab og Revision hos Dansk Industri, interview foretaget den 
7. oktober 2015. 



[ 27 ] 

3.5 Delkonklusion  

Fra 1. januar 2013 blev det muligt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B at vælge at lade 

revisionen udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet 

gennemgang). Erklæringsstandarden er særligt tilpasset B-virksomhedernes størrelse og kompleksitet.   

Et af de store incitamenter til indførelsen af udvidet gennemgang var at lempe de administrative 

byrder for små virksomheder i Danmark. 

FSR er enige i, at det er vigtigt, at skabe en effektiv erhvervsregulering uden unødige administrative 

byrder for virksomhederne og at ikke alle virksomheder nødvendigvis har samme behov for en revision.  

Finansrådet finder generelt, at det er positivt at der for små virksomheder skabes et alternativ til 

revision. Finansrådet vurderer, på trods af en generel positiv holdning til at lempe revisionspligten, at 

der i en række situationer fortsat vil være behov for den høje grad af sikkerhed, som revision giver. 

Finansrådet fokuserer specielt på de situationer, hvor f.eks. varebeholdninger og tilgodehavender fra 

salg er væsentlige regnskabsposter, og der er høj risiko for væsentlig fejlinformation i disse 

regnskabsposter.  

I en spørgeskemaundersøgelse om danske virksomheders syn på revision og fravalg af revision hersker 

der holdninger til, at fravalget af revision vil medfører mindre tillid fra samarbejdspartnere, sværere 

lånevilkår og høje finansieringsomkostninger. Koktvedgaard fra DI vurderer, at de danske 

virksomheder kunne have lige så stor nytteværdi ved et frafald af revisionspligt, da de sparede 

omkostninger på revisionshonoraret, i stedet kunne anvendes til værdiskabende rådgivning for 

virksomhederne. Det vurderes, at disse holdninger også omfatter udvidet gennemgang/fravalg af 

revision.  
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4 Sammenligning af erklæringstyper 

I dette kapitel beskrives og sammenlignes revisionsydelserne udvidet gennemgang og revision, 

hvormed underspørgsmål 1 i problemformuleringen søges besvaret. Review medtages, da udvidet 

gennemgang er baseret herpå. Herefter identificeres hovedforskellene ved udvidet gennemgang og 

revision, med det formål at analysere i hvilket omfang valget af udvidet gennemgang kan få 

betydning for virksomhedernes administrative byrder og kreditvilkår.  

Jf. ÅRL § 11 skal årsregnskabet give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, 

finansielle stilling samt resultatet. For opfyldelse af det retvisende billede er der i § 12, oplistet to 

kvalitetskrav;  

• Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres 

økonomiske beslutninger. De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, 

organisationer og offentlige myndigheder m.v. (...) 

• Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er 

relevante for regnskabsbrugerne, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i 

forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer. 

Når en godkendt revisor afgiver erklæring med sikkerhed på et regnskab, er revisor omfattet af 

Revisorloven, jf. samme lov § 1, stk. 2. Dette medfører, at revisor agerer som offentlighedens 

tillidsrepræsentant og bl.a. er omfattet af krav om god skik, uafhængighed, kvalitetskontrol (ISQC 1) 

og dokumentationskrav. Ved erklæringer med sikkerhed, skelnes mellem erklæringer med høj grad af 

sikkerhed og erklæringer med begrænset grad af sikkerhed.  

Erklæringsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i RL. Erklæringsbekendtgørelsen regulerer 

erklæringer afgivet ved både review, udvidet gennemgang og revision, herunder formulering og 

opstilling af erklæringerne.  

4.1 Review 

4.1.1 Regulering og Formål 

Review reguleres i den Internationale standard om reviewopgaver (ISRE) 2400 (ajourført), Opgaver om 

review af historiske regnskaber. Review er jf. pkt. 5 en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed.  

Formålet med gennemførelsen af et review er beskrevet i standardens pkt. 14:   

”Revisors mål ved review af regnskaber efter denne ISRE, er at:  
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• Opnå begrænset sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 

ved primært brug af forespørgsler og analytiske handlinger, der gør revisor i stand til at 

udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor er blevet opmærksom på forhold, der har givet 

revisor grund til at mene, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 

overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og 

• Afgive erklæring på regnskabet som helhed og kommunikere i overensstemmelse med kravene 

i denne ISRE. ” 

Bestemmelserne for erklæringen for udført review findes i Erklæringsbekendtgørelsens §§ 12-15. Disse 

uddybes nærmere i afsnit 4.1.3 nedenfor. 

4.1.2 Arbejdshandlinger 

Arbejdshandlingerne ved review, består jf. ISRE 2400 pkt. 7 primært af forespørgsler og analytiske 

handlinger for, at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis som grundlag for en konklusion om regnskabet 

som helhed udtrykt i overensstemmelse med kravene i standarden. 

Vilkårene for opgaven skal jf. pkt. 36 og 37 aftales med ledelsen og anføres i et aftalebrev eller anden 

passende form for skriftlig aftale.  

Revisor skal, jf. pkt. 45. opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser, samt den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme, for at identificere områder i regnskabet, hvor der sandsynligvis kan 

opstå væsentlig fejlinformation, og derigennem tilvejebringe et grundlag for at udforme handlinger, 

der retter sig mod disse områder. Revisor skal opnå forståelse af relevante brancheforhold, 

virksomhedens art, virksomhedens regnskabssystemer og bogføring, samt regnskabspraksis. Revisor 

skal jf. pkt. 56 opnå bevis for, at regnskabet stemmer med virksomhedens underliggende bogføring.  

Revisor skal jf. pkt. 43 fastsætte væsentlighed for regnskabet som helhed og anvende denne 

væsentlighed ved udformningen af handlingerne og vurderingen af resultatet af disse handlinger. Hvis 

revisor under reviewet bliver opmærksom på oplysninger, der ville have fået revisor til at fastsætte et 

andet beløb fra starten, skal væsentligheden genovervejes jf. pkt. 44.  

For at opnå tilstrækkeligt15  og egnet16  bevis som grundlag for en konklusion om regnskabet som 

helhed, skal revisor udforme og udføre forespørgsler og analytiske handlinger, der rettes mod følgende 

specifikke forhold; nærtstående parter jf. pkt. 50-51, besvigelser jf. pkt. 52, fortsat drift jf. pkt. 53-54 

og brug af arbejde udført af andre jf. pkt. 55.  

                                                           
15 Tilstrækkelighed er målestokken for mængden. Mængden af det nødvendige revisionsbevis er påvirket af 
revisors vurdering af risikoen for fejlinformation, jf. ISA 500.A4    
16 Egnethed er målestokken for revisionsbevisets kvalitet, dvs. dets relevans og pålidelighed i relation til at 
understøtte de konklusioner, som revisionskonklusionen er baseret på, jf. ISA 500.A5 
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Hvis revisor bliver opmærksom på et eller flere forhold, der giver revisor grund til at mene, at 

regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisor jf. pkt. 57 udforme og udføre 

yderligere handlinger, der er tilstrækkelige til, at revisor kan: (a) konkludere, at forhold(ene) 

sandsynligvis ikke vil medføre, at regnskabet som helhed indeholder væsentlig fejlinformation, eller 

(b) fastslå, at forhold(ene) medfører, at regnskabet som helhed indeholder væsentlig fejlinformation. 

Hvis der indtræffer begivenheder mellem balancedagen og datoen på revisors erklæring, som kræver 

regulering af eller oplysning i regnskabet, skal revisor jf. pkt. 58, anmode den daglige ledelse om at 

korrigere fejlinformationen.  

Revisor skal jf. pkt. 66 vurdere, om der er opnået tilstrækkeligt og egnet bevis ved de udførte 

handlinger og, hvis dette ikke er tilfældet, udføre andre handlinger, som revisor efter 

omstændighederne anser som nødvendige for at kunne udforme en konklusion om regnskabet.  

4.1.3 Erklæring 

Jf. ISRE 2400 pkt.6, udtrykker revisor ved review af regnskaber en konklusion, der er udformet med 

henblik på at forøge graden af de tiltænkte brugeres tillid til udarbejdelsen af en virksomheds 

regnskab.  

Revisors erklæring omfatter en beskrivelse af arten af en reviewopgave som grundlag for, at 

erklæringens læsere kan forstå konklusionen. Som følge af, at de udførte handlinger primært består af 

forespørgsler og analytiske handlinger, skal revisor gøre opmærksom på at de handlinger, der udføres 

som led i et review, er betydeligt mindre omfattende end de handlinger, der udføres ved en revision 

udført i overensstemmelse med Internationale Standarder for Revision (ISA'er), og at revisor derfor 

ikke udtrykker en revisionskonklusion om regnskabet. Konklusionen revisor afgiver, er altså med 

begrænset sikkerhed, hvilket kommer til udtryk ved følgende negativt formulerede konklusion, ” Ved 

det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet 

ikke i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede”.  

4.2 Udvidet gennemgang 

4.2.1 Regulering og Formål 

Udvidet gennemgang blev indført i lovgivningen ved den nye formulering i ÅRL § 135, stk. 1, 2. pkt., de 

tilføjede bestemmelser i Erklæringsbekendtgørelsen §§ 9-11 og det nye bilag til 

erklæringsbekendtgørelsen ”Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet 

gennemgang af årsregnskaber) ”. FSR udgav samtidig en ”stand alone” standard om udvidet 

gennemgang, ” Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter 

årsregnskabsloven” (FSR - danske revisorer, 2013).  
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Årsagen til, at der er to forskellige standarder er et ønske fra FSR om at standarden skulle kunne stå 

alene. Lovgiver har udeladt krav som reguleres andre steder i lovgivningen, som følge af, at man ikke 

vil gentage samme krav på forskellige niveauer. Det er af FSR vurderet hensigtsmæssigt, at alle kravene 

kan læses i ét samlet dokument. FSR’s standard sikrer jf. (Kiertzner, 2013) at der leves op til 

Erhvervsstyrelsens standard + andre lovkrav, og udvidende bestemmelser fra ISRE 2400, hvormed 

denne kan anvendes som standard for hele revisors proces. Tilføjelserne indeholder bl.a. regler om 

kvalitetssikring, etiske regler, konklusionens form og regler for revisors erklæring. FSR’s ” Standard om 

udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”, anvendes derfor som 

udgangspunkt i afhandlingen. 

For at en virksomhed eller en koncern kan benytte sig af muligheden for at lade revisionen udføre efter 

standarden om udvidet gennemgang, må virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på 

balancetidspunktet ikke overskride to af størrelsesgrænserne for Regnskabsklasse B17. 

Målet ved en udvidet gennemgang er, jf. Standardens pkt. 6, at:  

• Sætte revisor i stand til på basis af de udførte handlinger at udtrykke en konklusion om, 

hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven, og 

• Afgive erklæring på årsregnskabet som helhed i henhold til afsnit 73 – 76 og kommunikere i 

overensstemmelse med kravene i denne standard. 

Definitionen af udvidet gennemgang som en lovteknisk form for revision (Kiertzner, 2013, s. 98), 

medfører at særbestemmelserne i lovgivningen vedrørende revision følger med, dog er der i RL § 20, 

stk. 1, 2. pkt. tilføjet, at revisionsprotokol ikke finder anvendelse hvis revisionen er udført efter 

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af årsregnskaber).  

Bestemmelserne for erklæringen for udført udvidet gennemgang findes i Erklæringsbekendtgørelsens 

§§ 9-11. Strukturen er skrevet med ind i standarden i afsnit 73. Disse uddybes nærmere i afsnit 4.2.3 

nedenfor.   

4.2.2 Arbejdshandlinger 

En udvidet gennemgang tager udgangspunkt i et review som beskrevet ovenfor. I tillæg hertil skal 

revisor foretage fire supplerende handlinger, der under givne forudsætninger altid skal udføres. 

Udvidet gennemgang giver som følge af reviewhandlingerne begrænset grad af sikkerhed, men de 

supplerende handlinger medfører, at revisor opnår yderligere sikkerhed for sin konklusion. Med 

                                                           
17 De tre størrelsesgrænser er jf. ÅRL § 7, stk. 2 nr. 1: En balancesum på 36 mio. kr., en nettoomsætning på 72 
mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. 
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yderligere sikkerhed kan revisor udtrykke en positivt formuleret konklusion, hvilket behandles under 

afsnit 4.2.3 nedenfor. 

Som beskrevet i foregående afsnit, kan virksomhederne få foretaget udvidet gennemgang hvis 

virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår, på balancetidspunktet, ikke overskrider 

størrelserne for Regnskabsklasse B, dette skal revisor, jf. pkt. 18, kontrollere ved enhver udvidet 

gennemgang.  

Vilkårene for opgaven skal, jf. pkt. 22 og 23, på lige fod med review, aftales med ledelsen og anføres i 

et aftalebrev eller anden passende form for skriftlig aftale. 

Handlinger i forbindelse med fastsættelse af væsentlighed (pkt. 29-30), revisors forståelse af 

virksomheden (pkt. 31-32), afstemning af årsregnskabet (pkt. 42), og opnåelse af tilstrækkeligt og 

egnet bevis som grundlag for en konklusion om regnskabet som helhed, herunder handlinger rettet 

mod følgende specifikke forhold (pkt. 33-41) er alle sammen præcist defineret som i ISRE 2400, hvilket 

hænger naturligt sammen med, at udvidet gennemgang baseres på et review. Der henvises til afsnit 

4.1.2 ovenfor for nærmere beskrivelse heraf.  

For at opnå den yderligere sikkerhed for konklusionen skal der foretages følgende supplerende 

handlinger (pkt. 43).  

• Indhente udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen, såfremt det er relevant 

• Indhente engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens pengeinstitutter 

(engagementsforespørgsler), såfremt det er relevant 

• Indhente oplysninger på eller efter balancedagen ved forespørgsler til virksomhedens 

advokatforbindelser (advokatbreve), såfremt det er relevant 

• Indhente dokumentation for, at de til SKAT indberettede AM-bidrag, A-skatter, 

merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt indberettet på grundlag af bogføringen, 

såfremt det er relevant. Handlingen udføres for tre perioder eller for det færre antal perioder, 

som der er indberetningspligt for. Der foretages i denne forbindelse ikke nogen efterprøvelse 

af bogføringens bonitet.  

Hvis revisor bliver opmærksom på et eller flere forhold, der giver revisor grund til at mene, at 

årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisor jf. pkt. 44 udforme og udføre 

yderligere reviewhandlinger (benævnt som gennemgangshandlinger i Erhvervsstyrelsens standard), 

der er tilstrækkelige til, at revisor kan: (a) konkludere, at forhold(ene) sandsynligvis ikke vil medføre, 

at regnskabet som helhed indeholder væsentlig fejlinformation, eller (b) fastslå, at forhold(ene) 

medfører, at regnskabet som helhed indeholder væsentlig fejlinformation. 
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Hvis der indtræffer begivenheder mellem balancedagen og datoen på revisors erklæring, som kræver 

regulering af eller oplysning i regnskabet, skal revisor jf. pkt. 45, anmode den daglige ledelse om at 

korrigere fejlinformationen.  

Revisor skal jf. pkt. 53 vurdere, om der er opnået tilstrækkeligt og egnet bevis ved de udførte 

handlinger og, hvis dette ikke er tilfældet, udføre andre handlinger, som revisor efter 

omstændighederne anser som nødvendige for at kunne udforme en konklusion om regnskabet.  

4.2.2.1 Supplerende handlinger og yderligere sikkerhed 

De fire supplerende handlinger som udføres ved udvidet gennemgang medfører, som nævnt ovenover, 

yderligere sikkerhed end den begrænsede sikkerhed der er opnået ved reviewhandlingerne. For at 

forstå nytteværdien disse handlinger bibringer regnskabsbruger, beskrives de fire handlinger og det 

revisionsbevis handlingerne bidrager til nedenfor.  

4.2.2.1.1 Yderligere sikkerhed 

De fire handlinger medfører at der i revisors erklæring afgives følgende tekst: 

”Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler 

samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset 

sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt 

krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for 

vores konklusion. ” 

Der er flere aspekter ved den markerede tekst der giver anledning til spørgsmål.  

Først og fremmest, hvordan yderligere sikkerhed skal forstås. Herefter om den yderligere opnåede 

sikkerhed giver virksomhedernes interessenter den nødvendige sikkerhed, for de regnskabsposter som 

har betydning for deres vurdering af virksomhedens finansielle stilling. Disse problemstillinger belyses 

yderligere under afsnit 4.4 nedenfor  

4.2.3  Erklæring 

Jf. standardens pkt. 6, er revisors mål at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et 

retvisende billede i overensstemmelse med ÅRL. Der er således tale om en positivt formuleret 

erklæring i lighed med revision, men sikkerheden for revisors konklusion er dog mindre end ved en 

revision, hvilket kommer til udtryk ved følgende formulering i erklæringen: ”Omfanget af handlinger, 

der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen 

revisionskonklusion om årsregnskabet. ” (Erhvervsstyrelsen, 2013).  

Som følge af, at udvidet gennemgang tager udgangspunkt i et review, jf. ovenfor, og revisor i tillæg 

hertil udfører supplerende handlinger, kan revisor dermed forøge sikkerheden for sin konklusion om 

regnskabet i forhold til den sikkerhed, der opnås ved et review, og formulere en positiv erklæring.  
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Graden af sikkerhed for udvidet gennemgang placerer sig et sted mellem et review (begrænset 

sikkerhed) og en revision (høj grad af sikkerhed). Den yderligere grad af sikkerhed ved udvidet 

gennemgang belyses yderligere under afsnit 4.4 nedenfor. At der ikke afgives høj grad af sikkerhed 

kommer jf. (R&R nr. 6 2013, s. 36) til udtryk ved følgende tekst i erklæringen; ”Baseret på det udførte 

arbejde (...)”. Denne formulering tjener dels til at differentiere fra formuleringen i revisions-

påtegningen, dels til at understrege, at omtalen af det udførte arbejde er central for forståelsen af 

erklæringen. 

4.3 Revision 

4.3.1 Regulering og Formål 

Revision er i Danmark styret af den internationale revisionsregulering, herunder de internationale 

revisionsstandarder (ISA). Formålet med en revision defineres i ISA 200.3 til værende ”at styrke de 

tiltænkte brugeres tillid til regnskabet. Dette opnås ved, at revisor udtrykker en konklusion om, hvorvidt 

regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant 

regnskabsmæssig begrebsramme. ”  

Jf. ISA 200.5 kræves der 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.  

Den høje grad af sikkerhed opnås, når revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at 

reducere revisionsrisikoen18 til et acceptabelt lavt niveau. Imidlertid er høj grad af sikkerhed ikke 

absolut sikkerhed som følge af de iboende begrænsninger ved en revision. Disse medfører, at 

størstedelen af det revisionsbevis, som revisor udleder konklusioner fra og baserer revisors konklusion 

på, er overbevisende frem for definitive. Høj grad af sikkerhed svarer til at revisors konklusion med 

95% sikkerhed er korrekt (Füchsel, Gath, Langsted, & Skovby, 2010).  

Bestemmelserne for erklæringen for revision findes i Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8. Disse 

uddybes nærmere i afsnit 4.3.3 nedenfor. 

                                                           
18 Revisionsrisiko - risikoen for, at revisor udtrykker en upassende revisionskonklusion, når regnskabet indeholder 
væsentlig fejlinformation. Revisionsrisiko = Iboende risiko x Kontrol risiko x Opdagelsesrisiko.  
Hvor den iboende risiko er risikoen for at der opstår fejl i en regnskabspost eller transaktionstype jf. ISA 200.13n. 
Kontrolrisiko er risikoen for, at mulig fejlinformation opdages og rettes i tide af virksomhedens interne kontrol 
jf. ISA 200.13n. 
Opdagelsesrisiko er risikoen for, at de handlinger, som revisor har udført for at reducere revisionsrisikoen til et 
acceptabelt lavt niveau, ikke fører til opdagelse af en fejlinformation, der enten alene eller sammenlagt med 
andre fejlinformationer kan være væsentlig jf. ISA 200.13e.  
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4.3.2 Arbejdshandlinger 

For at kunne reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau kræver det, at revisor foretager 

kontrol af alle væsentlige regnskabsposter og regnskabets fuldstændighed. Revisor skal jf. ISA 500.6 

udforme og udføre revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, med henblik på at 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

Vilkårene for revisionsopgaven skal jf. ISA 210.9 og 10 aftales med ledelsen og anføres i et 

revisionsaftalebrev eller anden passende skriftlig aftale. 

Revisor skal jf. ISA 315.11 opnå forståelse for virksomheden og dens omgivelser, herunder 

virksomhedens interne kontrol. Revision kræver et mere indgående kendskab til virksomheden, 

herunder de interne kontroller, end ved review og udvidet gennemgang, for at kunne planlægge 

revisionen omkostningseffektivt.  

Revisor skal, jf. ISA 300.7, udarbejde en overordnet revisionsstrategi, der fastlægger revisionens 

omfang, tidsmæssige placering og retning, og som tjener som grundlag for udarbejdelsen af 

revisionsplanen. Revisor skal jf. ISA 315.5 udføre risikovurderingshandlinger for at give et grundlag for 

at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau. 

Risici skal både identificeres og vurderes på regnskabsniveau og på revisionsmålsniveau for grupper af 

transaktioner, balanceposter og oplysninger. 

Når den overordnede revisionsstrategi fastlægges, skal revisor, jf. ISA 320 fastsætte væsentlighed for 

regnskabet som helhed. Hvis der er specifikke forhold ved en eller flere bestemte grupper af 

transaktioner, balanceposter eller oplysninger, hvor fejlinformationer, der beløbsmæssigt ligger under 

væsentlighed for regnskabet som helhed, med rimelighed kan forventes at påvirke de økonomiske 

beslutninger, som brugere træffer på grundlag af regnskabet, skal revisor også fastsætte det eller de 

væsentlighedsniveauer, der skal anvendes på disse bestemte grupper af transaktioner, balanceposter 

eller oplysninger. Revisors fastsættelse af væsentlighed er et spørgsmål om faglig vurdering og påvirkes 

af revisors opfattelse af regnskabsbrugeres behov for finansielle oplysninger.  

Revisionshandlinger der foretages for verifikation af oplysningerne består, jf. ISA 500 af vurdering, 

efterprøvning, observationer, gentagelser, beregninger og eksterne bekræftelser fra 3. mand. 

Herudover foretages ligeledes analyser og forespørgsler, som ved review og udvidet gennemgang. 

Forespørgsel alene giver ikke tilstrækkeligt revisionsbevis for, at der ikke findes væsentlig 

fejlinformation.  

Der er væsentligt større dokumentationskrav ved revision end ved udvidet gennemgang og review. 

Revisor skal, jf. ISA 450.4 og 450.5, vurdere indvirkningen af konstaterede fejlinformationer på 

revisionsstrategien og betydningen af eventuelle ikke korrigerede fejl for regnskabet.  
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Revisor skal, jf. ISA 560.4 opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, hvorvidt begivenheder, der 

indtræffer mellem balancedatoen og datoen på revisors erklæring, og som kræver regulering af eller 

oplysning i regnskabet, er passende afspejlet i regnskabet 

Revisor skal, jf. ISA 330.26 konkludere, om der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Ved 

udformningen af konklusionen skal revisor overveje alt relevant revisionsbevis, uanset om det ser ud 

til at underbygge eller modsige udsagnene i regnskabet. 

Revisor skal jf. ISA 240.10 identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet som 

følge af besvigelser, og på passende vis reagere herpå eller ved mistanke herom.  

Revisor skal jf. Revisorloven § 20 føre en revisionsprotokol hvor årsregnskabet revideres.  

4.3.3 Erklæring 

Jf. Revisorloven § 19 skal der ved en afsluttet revision, afgives en revisionspåtegning på regnskabet om 

det udførte arbejde og konklusionen herpå. Indholdet af erklæringen under en ISA-revision bestemmes 

i ISA 700 og er reguleret i dansk lovgivning i erklæringsbekendtgørelsen §§ 3-8.  

Der opnås høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation og giver et retvisende billede i overensstemmelse med ÅRL, hvilket kommer til udtryk 

ved konklusionen: ”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender giver et 

retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling (…) ” 

4.4 Yderligere sikkerhed ved udvidet gennemgang  

Den begrænsede sikkerhed ved et review medfører en negativt formuleret konklusion. Ved at udføre 

supplerende handlinger ved en udvidet gennemgang kan der afgives en positivt formuleret konklusion 

i lighed med konklusionen ved revision. At der afgives en positivt formuleret konklusion medfører, som 

nævnt dog ikke at der opnås høj grad af sikkerhed for at årsregnskabet er uden væsentlig 

fejlinformation. Det efterlader graden af sikkerhed i erklæringen for udvidet gennemgang et sted 

mellem de to internationalt anerkendte grader af sikkerhed, som det fremgår af Figur 3-1 

DI foreslog i deres høringssvar, at man introducerede en tredje grad af sikkerhed, nemlig ”moderat 

grad af sikkerhed”. Kristian Koktvedgaard vurderer i (Koktvedgaard, 2013) at regnskabsbrugerne vil 

blive inddelt i to grupper: 

• Gruppe 1: De brugere, der ud fra påtegningen vil anse udvidet gennemgang for at give en 

revisionslignende sikkerhed. Disse brugere vil således have en høj forventning til det udførte 

arbejde, en forventning som vil medvirke til at øge forventningsgabet.  
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• Gruppe 2: De brugere, der ikke tilskriver de supplerende handlinger væsentlig vægt, og derfor 

vurderer ydelsen som et review. Disse brugere vil have en lav forventning til det udførte 

arbejde, og derfor vil de tillægge den en lav værdi.  

Den tredje grad af sikkerhed kendes dog ikke i den internationale revisionsregulering, hvorfor denne 

model ikke er mulig.  

4.4.1 Supplerende handlinger 

De fire supplerende handlinger ved udvidet gennemgang er forudbestemte og skal foretages såfremt 

det er relevant. Se afsnit 4.2.2.1 for beskrivelse af de supplerende handlinger.  

Regnskabsbruger efterlades i en situation, hvor graden af sikkerhed kan være svær at tyde, specielt 

såfremt regnskabsbruger tillægger enkelte regnskabsposter større værdi end andre i deres vurdering 

af virksomheden. De supplerende handlinger medfører ikke yderligere sikkerhed for tilstedeværelse 

og værdiansættelse af f.eks. varelageret eller tilgodehavender fra salg. Som nævnt ovenfor har 

Finansrådet i udviklingsprocessen og efterfølgende gjort opmærksom på et ønske om fleksibilitet i de 

supplerende handlinger der foretages. De ønskede, at revisor fik mulighed for at udføre supplerende 

handlinger for at opnå stærkt revisionsbevis 19 , hvor f.eks. netop disse to regnskabsposter er 

væsentlige, og der er høj risiko for væsentlig fejlinformation i disse regnskabsposter. Der kan være 

mange andre situationer hvor det kunne være relevant for regnskabsbrugere at få en høj grad af 

sikkerhed for én eller flere regnskabsposter.  

Der kan altså skabes tvivl om hvorvidt de supplerende handlinger giver interessenterne jf. Figur 2-1 

den nødvendige sikkerhed for de dele af regnskabet som er relevante for dem.  

4.4.2 Yderligere handlinger 

Hvis revisor, under udvidet gennemgang, bliver opmærksom på et eller flere forhold, der giver revisor 

grund til at mene, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisor, jf. FSR’s 

standard pkt. 44, ” (…) udforme og udføre yderligere reviewhandlinger20 der er tilstrækkelige til, at 

revisor kan konkludere, at forhold(ene) sandsynligvis ikke vil medføre, at årsregnskabet som helhed 

indeholder væsentlig fejlinformation. ” 

Der kan som følge heraf, reelt være foretaget handlinger der medfører en højere grad af sikkerhed for 

enkelte regnskabsposter, uden at revisor har mulighed for at gøre opmærksom på det i erklæringen. 

                                                           
19 Revisionsbevis er mere pålideligt, når det opnås fra uafhængige kilder uden for virksomheden. Revisionsbevis 
der opnås direkte af revisor er mere pålideligt end revisionsbevis, der opnås indirekte eller som resultat af 
følgeslutning. Revisionsbevis er mere pålideligt, når det er dokumenteret skriftligt, jf. ISA 505.2 
20  Omtales som gennemgangshandlinger i Erhvervsstyrelsens standard. I praksis kan disse lige så vel være 
revisionshandlinger såfremt de vurderes mest effektive i situationen 



[ 38 ] 

Et tænkt eksempel kunne være at der i advokatbrevet er oplyst om en tvist med en kunde, overfor 

hvem der haves et væsentligt tilgodehavende (virksomhedens eneste tilgodehavende fra salg på 

balancedagen). For at sikre værdiansættelsen af dette tilgodehavende, kan revisor have valgt at 

kontrollere efterfølgende indbetaling, hvormed der i princippet er opnået høj grad af sikkerhed for 

værdiansættelsen for hele regnskabsposten ”Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser”. 

Denne yderligere handling og høje grad af sikkerhed for regnskabspostens tilstedeværelse og 

værdiansættelse kan ikke rapporteres til offentligheden i erklæringen.  

Denne detailtest21 af efterfølgende indbetalinger er som udgangspunkt en handling som kun foretages 

ved revision, men som følge af, at revisor jf. FSR’s standard pkt. 44 er forpligtet til at afklare sin 

usikkerhed om, hvorvidt årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, kan 

revisionshandlinger være det mest effektive til at afklare usikkerheden. Der kan dermed som følge af 

yderligere udførte handlinger opstå en situation hvor erklæringen udtrykker lavere grad af sikkerhed 

end der reelt er opnået, for enkeltposter eller for årsregnskabet som helhed. 

4.5 Delkonklusion 

En udvidet gennemgang tager udgangspunkt i et review. I tillæg hertil skal revisor foretage fire 

supplerende handlinger, der under givne forudsætninger altid skal udføres. Udvidet gennemgang giver 

som følge af reviewhandlingerne begrænset grad af sikkerhed, men de supplerende handlinger 

medfører, at revisor opnår yderligere sikkerhed for sin konklusion. Med den yderligere sikkerhed kan 

revisor udtrykke en positivt formuleret konklusion.  

Hvis revisor, ved udvidet gennemgang, bliver opmærksom på forhold, der giver revisor grund til at 

mene, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisor udføre yderligere 

handlinger. Revisor har ikke mulighed for at gøre opmærksom på den yderligere sikkerhed der måtte 

være opnået ved disse yderligere handlinger i erklæringen.  

Sammenlignet med revision udtrykker revisor altså en lavere grad af sikkerhed ved udvidet 

gennemgang, men en positivt formuleret erklæring. Dette efterlader interessenterne i en situation, 

hvor graden af sikkerhed kan være svær at tyde, ligesom de som udgangspunkt, ikke har mulighed for 

at vurdere, om de supplerende handlinger bidrager til den nødvendige grad af sikkerhed for de dele af 

regnskabet som er relevante for dem. Den lavere grad af sikkerhed skyldes færre handlinger foretaget 

af revisor. Dette vurderes at kunne gøre erklæringen til et billigere alternativ til revision for 

virksomhederne. Dette kan dog også medføre, at interessenterne vurderer, at der er forøget risiko ved 

at yde kredit til virksomheden som følge af denne lavere grad af sikkerhed for regnskabstallene.  

                                                           
21 Detailtest, også kaldet substanshandling defineres i ISA 500.A14 til ISA 500.A25 
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5 Dataindsamling 

I dette kapitel uddybes metoder og overvejelser bag al primær dataindsamling. Således beskrives 

overvejelser bag udarbejdelse og distribution af spørgeskemaer samt indhentning og selektering af 

aggregerede virksomhedsdata ligesom formål og udførelse af interviews forklares. Herudover 

vurderer vi validiteten og reliabiliteten af vores empiriske data. 

5.1 Spørgeskemaer 

5.1.1 Udarbejdelse af spørgeskemaer 

Inden udarbejdelsen af spørgeskemaerne til de forskellige målgrupper, er der søgt at samle viden fra 

personer i de målgrupper vi sender spørgeskemaer til, ligesom vi har studeret eksisterende litteratur 

og undersøgelser inden for området. Vi har haft indledende samtaler med en erhvervskunderådgiver 

fra en landsdækkende bank samt en medarbejder fra en kreditafdeling i en anden landsdækkende 

bank, for at få en forståelse af hvordan rådgiverne bruger årsrapporter, og i særlig grad revisors 

påtegning. Da vi selv arbejder i revisionsbranchen til daglig, har vi en generel forståelse for revisors 

virkelighedsbillede, i forhold til udvidet gennemgang. For at få en forståelse for virksomhedernes syn 

på udvidet gennemgang, har vi særligt studeret 3 kandidatafhandlinger: (Boding & Korning, 2013), 

(Kirch & Kirch, 2013) og (Kjær & Häckert, 2014), som omhandler forventningerne til udvidet 

gennemgang, herunder virksomhedernes forventninger og holdninger. To af disse afhandlinger er 

udarbejdet før virksomhederne havde aflagt den første årsrapport med en erklæring om udvidet 

gennemgang.  

Herudover har vi, i forbindelse med emneafgrænsningen, interviewet Kristian Koktvedgaard fra DI, om 

virksomheder i regnskabsklasse B’s brug af årsrapporter.  

Denne informationssøgning er foretaget for at kunne lave mere lukkede spørgsmål, som i højere grad 

vedrører målgruppernes viden og handlinger frem for holdninger. Dette skyldes også, at 

undersøgelsesspørgsmålene drejer sig om historiske begivenheder. Spørgsmålene er således 

formuleret så de undersøger respondenternes erfaringer, frem for deres forventninger. Dette gøres 

for at belyse hvorvidt der, indtil videre, har været følgevirkninger for virksomhederne og deres 

interessenter ved at overgå til udvidet gennemgang, og dels for at øge validiteten af svarene.  
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Da målgrupperne forventes at have en begrænset interesse i at besvare spørgeskemaerne, selvom 

emnet er relevant for dem, er spørgeskemaerne holdt meget korte.22 Spørgsmålene er renset for 

tvetydige ord, så respondenterne ikke behøver at læse spørgsmålene flere gange.  

Undersøgelsen er anonym, for at få en højere svarprocent. Spørgeskemaerne indeholder ikke 

personfølsomme spørgsmål, men der kan alligevel være årsager til, at folk ikke vil svare på 

spørgeskemaerne, hvis deres identitet er kendt.  

Alle spørgeskemaerne indeholder indledningsvist en række baggrundsspørgsmål, for at vurdere 

hvorvidt respondenterne har den nødvendige viden om området, hvormed validiteten øges.  

For hver af målgrupperne er der opsat en række baggrundsvariable, på baggrund af udtræk fra Navne 

& Numre Erhverv. Vi har bred mulighed for at opsætte baggrundsvariable, da vi kender vores 

målgrupper i forvejen via Navne & Numre Erhverv. Baggrundsvariablene for de enkelte målgrupper 

beskrives i afsnit 5.1.2.1.  

Spørgeskemaerne til revisorerne blev udsendt d. 1. december 2015. Spørgeskemaerne til 

virksomheder og banker blev udsendt d. 2. december 2015. Alle spørgeskemaer blev lukket 22. 

december 2015.  

En detaljeret beskrivelse af spørgeskemaerne kan ses i bilag 13.1, 13.2 og 13.3. Af bilag 13.4 fremgår 

en kopi af distributionsmails for de tre spørgeskemaer. 

5.1.2 Virksomheder 

Vi har udsendt spørgeskemaer til virksomheder som har valgt udvidet gennemgang, for primært at 

afdække problemformuleringens underspørgsmål 3 og 4. Identifikation af målgruppen for 

spørgeskemaerne, er baseret på dataudtræk fra Navne & Numre Erhverv, indeholdende alle 

virksomheder som har valgt erklæringstypen ”udvidet gennemgang”. 23  Dataudtrækket består af 

21.076 virksomheder. 

Dataudtrækket indeholder virksomhedsnavn, mailadresse, revisor, bankforbindelse samt 

regnskabsoplysninger for de seneste 5 år. Regnskabsoplysningerne anvendes dels til beregning af 

foruddefinerede baggrundsvariable i spørgeskemaer og dels til statistisk analyse i afsnit 6.2 og 8.2. 

Dataudtrækket omfatter virksomheder som har haft regnskabsafslutning frem til datoen for 

                                                           
22  Spørgeskemaerne til virksomheder, revisorer og banker indeholder maksimalt henholdsvis 14, 12 og 11 
spørgsmål. Antallet af spørgsmål varierer, alt afhængigt af hvordan respondenten svarer i løbet af 
spørgeskemaerne.  
23 Vi har adgang til Navne & Numre Erhverv via CBS Library. For at isolere virksomheder der har valgt udvidet 
gennemgang er der filtreret efter koden ”URU” i feltet ”Revisoranmærkninger”. Listen indeholder kun aktie- og 
anpartsselskaber, jf. afgrænsningen. Endvidere indeholder listen kun aktive cvr-numre. URU er koden for 
revisorerklæringen udvidet gennemgang. 
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udtrækket.24 Dataudtrækket indeholder derfor virksomheder som i to fulde regnskabsår25 har kunnet 

vælge udvidet gennemgang. Det fremgår, at 9.031 virksomheder har haft udvidet gennemgang i et år, 

mens 12.045 har haft udvidet gennemgang i to år.  

Vi har ved denne metode 100% overblik over vores målgruppe. Der er altså tale om en ”kendt 

målgruppe” (Hansen, Marckmann, Nørregård-Nielsen, Rosenmeier, & Østergaard, 2015, s. 43). Ud af 

de 21.076 virksomheder i dataudtrækket, fremgår 7.254 med mailadresse. For at opnå et så højt antal 

besvarelser som muligt, har vi udsendt spørgeskemaer til alle der har registreret en mailadresse. Da 

metoden for udvælgelsen ikke er tilfældig, men betinget af hvorvidt virksomhederne har registreret 

en mailadresse eller ej, har vi testet om stikprøven er repræsentativ og afspejler populationen. Testen 

er foretaget ved at sammenligne de udvalgte baggrundsvariable i stikprøven mod hele populationen.   

Tabel 5-1 Sammenligning af population og stikprøve for virksomheder  

Variabel   Hele populationen   Stikprøve   Afvigelse 

   Procent ja 
Procent 

nej 
Procent i 

alt  Procent ja 
Procent 

nej 
Procent i 

alt  Ja Nej 

b_1             0,26             0,74             1,00              0,13             0,87             1,00              0,13           -0,13  

b_2             0,13             0,87             1,00              0,26             0,74             1,00            -0,12             0,12  

b_3             0,53             0,47             1,00              0,59             0,41             1,00            -0,06             0,06  

b_4             0,67             0,33             1,00              0,70             0,30             1,00            -0,03             0,03  

b_5             0,67             0,33             1,00              0,60             0,40             1,00              0,08           -0,08  

b_6             0,88             0,12             1,00              0,88             0,12             1,00            -0,00             0,00  

b_7             0,28             0,72             1,00              0,39             0,61             1,00            -0,11             0,11  

b_8             0,25             0,75             1,00              0,33             0,67             1,00            -0,08             0,08  

b_9 **             0,39             0,61             1,00              0,71             0,29             1,00            -0,31             0,31  

b_10 **             0,29             0,71             1,00              0,54             0,46             1,00            -0,25             0,25  

b_11             0,03             0,97             1,00              0,06             0,94             1,00            -0,03             0,03  

b_12 **             0,49             0,51             1,00              0,72             0,28             1,00            -0,24             0,24  

b_13             0,21             0,79             1,00              0,24             0,76             1,00            -0,02             0,02  

b_14             0,08             0,92             1,00              0,13             0,87             1,00            -0,05             0,05  

b_15             0,60             0,40             1,00              0,52             0,48             1,00              0,08           -0,08  

b_16             0,17             0,83             1,00              0,17             0,83             1,00            -0,00             0,00  

   Procent  Procent      

  1 år 2 år * I alt  1 år 2 år * I alt    

b_17              0,43             0,57             1,00               0,42             0,58             1,00               0,01           -0,01  
Kilde: Egen tilvirkning. 
* Indeholder 21 virksomheder som har haft URU i 3 år, pga. regnskabsperiode kortere end kalenderåret.  
** Viser de baggrundsvariable hvor der er afvigende fordeling af ja og nej mellem stikprøve og populationen.  

 

Da nogle virksomheder er en del af en koncern eller har samme ejer, er der virksomheder som har 

registreret samme mailadresse for flere virksomheder. Vi har derfor fjernet dubletter, da der ikke kan 

sendes flere spørgeskemaer ud til den samme mailadresse. Der er i alt fjernet 579 virksomheder fra 

                                                           
24 Listen er udtrukket d. 25. november 2015. Hvis liste rekvireres senere, med samme filter, vil listen ikke være 
identisk, da den opdateres dagligt når nye regnskaber registreres i databasen. 
25  12 måneders regnskabsår. Ved kortere regnskabsår ved f.eks. omlægning af regnskabsår, opstart eller 
nedlukning kan der være mere end 2 regnskabsår i listen. Listen indeholder 21 virksomheder som har haft udvidet 
gennemgang i 3 regnskabsår.  
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stikprøven, som følge af dette. Det er tilfældigt, hvilke af de virksomheder som havde registreret den 

samme mailadresse, som er bibeholdt i stikprøven. Det samlede antal udsendte spørgeskemaer udgør 

derfor 6.675.26 

I Tabel 5-1 er de valgte baggrundsvariable sammenlignet. Som det fremgår af tabellen, er der tre 

baggrundsvariable, hvor fordelingen mellem ja- og nej-svar, er forskellige fra stikprøven til 

populationen. Dette vedrører b_9, b_10 og b_12.27 Da stikprøven udgør 31,7%28 af populationen, 

undrer det os, at der for disse tre baggrundsvariable er så stor forskel på stikprøven og populationen. 

Afvigelserne i b-9 og b_10 kan måske forklares ved, at det typisk er virksomheder som har handel med 

en bred vifte af engangskunder, der vil ”svare” ja til disse to baggrundsvariable, hvorfor det giver 

mening at de i højere grad registrerer en mailadresse for at være tilgængelige for deres kunder. En 

gennemgang af de virksomheder som har svaret ja hertil, viser en høj andel af virksomheder inden for 

detailhandel og håndværkere. 29 Afvigelsen i baggrundsvariablen b_12 er der ikke fundet nogen 

umiddelbar forklaring på.  

Det vurderes, på trods af de tre afvigende baggrundsvariable, at stikprøven repræsenterer den 

samlede population på tilfredsstillende vis. Der er således ikke pillet emner ud af stikprøven, for at 

tage højde for den skæve fordeling på de tre afvigende baggrundsvariable. Dette begrundes med ønske 

om så mange svar som muligt, ved frygtet lav svarprocent. En lignende spørgeskemaundersøgelse om 

hvorfor virksomheder fastholder revision, foretaget i 2013, viste således en svarprocent på 8% 

(Jacobsen & Jacobsen, 2014). Undersøgelsen vurderes, kun i begrænset omfang, at have 

virksomhedernes interesse. Ligeledes forventes den udsendte mail, i mange tilfælde, at havne i en 

generel mailindbakke, og måske ikke blive videredistribueret. Derudover er der risiko for, at 

mailadresser ikke er ajourført, hvorfor nogle mails aldrig vil nå frem til respondenterne.  

5.1.2.1 Beskrivelse af baggrundsvariable for virksomheder 

For virksomhederne, er der opsat 17 baggrundsvariable. Baggrundsvariablene er defineret for at skabe 

et bedre datagrundlag til analyse af hvorvidt forskellige regnskabsposter, og sammensætningen af 

disse, influerer på f.eks. honoraret til revisor eller kravet om sikkerhedsstillelse fra banken. De valgte 

baggrundsvariable fremgår af tabellen nedenfor.  Alle baggrundsvariable er udformet som variable, 

der kan have værdien 1 (Ja) eller 2 (Nej).  

                                                           
26 7.254 – 579 = 6.675.  
27 Forklaring af baggrundsvariable: B_9 ”Har virksomheden debitorer”, b_10 ”Har virksomheden varelager”, b_12 
”Har virksomheden materielle anlægsaktiver”.  
28 6.675/21.076 = 0,3167 ≈ 31,7%. 
29 Inden for brancherne ”Bygge- og anlægsvirksomhed” og ”Engroshandel og detailhandel” har henholdsvis 56% 
og 60% af virksomhederne registreret en e-mailadresse. Næstefter ”Pengeinstitut- og finansvirksomhed, 
forsikring” er disse to brancher ligeledes de to største, og udgør tilsammen 23% af alle virksomhederne. 
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Tabel 5-2 Beskrivelse af baggrundsvariable for virksomheder 

b_1 Er virksomheden et holdingselskab? b_10 Har virksomheden varelager? 

b_2 Er virksomheden et aktieselskab? b_11 Har virksomheden igangværende arbejder? 

b_3 Har virksomheden en balancesum over 2,5 mio. 
kr.? 

b_12 Har virksomheden materielle anlægsaktiver? 

b_4 Er likviditetsgraden over 100? b_13 Har virksomheden grunde og bygninger? 

b_5 Er soliditetsgraden over 30? b_14 Har virksomheden immaterielle anlægsaktiver? 

b_6 Er egenkapitalen positiv? b_15 Har virksomheden finansielle anlægsaktiver? 

b_7 Har virksomheden bankgæld? b_16 Har virksomheden forbehold eller supplerende 
oplysninger? 

b_8 Har virksomheden netto bankgæld? b_17 Har virksomheden haft udvidet gennemgang i mere end 
1 år? 

b_9 Har virksomheden debitorer?     

Kilde: Egen tilvirkning   

 

B_1 – b_3 er overordnede baggrundsvariable, som giver information om hvilken type virksomhed 

respondenten kommer fra, samt størrelsen heraf. B_3 er sat til 2,5 mio. kr., da halvdelen af 

virksomhederne med udvidet gennemgang har under 2,5 mio. kr. i balancesum.  

B_4 – b_6 er indikatorer for virksomhedens finansielle situation, som særligt vurderes at have 

indflydelse på hvorvidt der opleves øgede rentesatser i eller sikkerhedsstillelser over for banken. 

Herudover kan der, for virksomheder der er i ”krise”, være yderligere handlinger, som revisor skal 

foretage i forhold til going koncern. Dette kan have indflydelse på hvorvidt der er sparet på honoraret 

eller ej.  

B_7 og b_8 angiver virksomhedens engagement med bankerne. Det vil f.eks. ikke give mening at en 

virksomhed har fået øgede rentesatser på lån i banken, hvis virksomheden ikke har bankgæld.  

B_9 – b_15 er medtaget for at kunne analysere hvorvidt virksomhedernes aktiver har indvirkning på 

de forskellige analyseaspekter. F.eks. kan typen af aktiver have indflydelse på muligheden for at spare 

på honoraret til revisor, da nogle aktiver er mere komplekse eller risikofyldte end andre og derved i 

højere grad kræver yderligere handlinger fra revisor.  

B_16 omhandler hvorvidt revisor har afgivet forbehold eller supplerende oplysninger i erklæringen. 

Dette kan indikere at revisor har skullet bruge mere tid på opgaven, hvilket mindsker den eventuelle 

besparelse på honoraret.  

B_17 definerer om en virksomhed har haft udvidet gennemgang i et eller to år. 
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5.1.3 Revisorer 

Vi har udsendt spørgeskemaer til udvalgte revisorer som har afgivet erklæringer om udvidet 

gennemgang, for primært at belyse underspøgsmål 3. Vi har, for at identificere vores målgruppe, taget 

udgangspunkt i dataudtrækket fra Navne & Numre Erhverv.30 Dataudtrækket indeholder information 

om virksomhedernes valg af revisor.31 Herefter er dataudtrækket sorteret, således at revisionsfirmaer 

der har afgivet erklæring om udvidet gennemgang fremgår. Den fulde liste kan ses af bilag 13.1132. Der 

er i alt 465 revisionsvirksomheder der har afgivet mindst én erklæring om udvidet gennemgang. 26% 

af revisionsvirksomhederne har afgivet mere end 15 erklæringer om udvidet gennemgang. Disse 

revisionsvirksomheder har afgivet 87% af alle erklæringerne om udvidet gennemgang.33  

Målgruppen er i dette tilfælde delvist kendt. Revisionsvirksomhederne, der har afgivet erklæringer om 

udvidet gennemgang, er kendte men de enkelte godkendte, revisorer der har skrevet under på 

erklæringerne, er ikke kendte. Der kan således være flere revisorer i de virksomheder, vi udsender 

spørgeskemaerne til, der er i målgruppen. Dette er særligt gældende for de store 

revisionsvirksomheder.  

Tabel 5-3 Sammenligning af stikprøve og population for revisorer 

 Population  Stikprøve 

b_1 

 

Antal revisions-
virksom-heder 

I % af 
total 

Antal erklæringer 
Udvidet gennem-

gang 
I % af 
total  

Antal virksomheder 
repræsenteret 

I % af 
total 

Antal spørge-
skemaer 
udsendt 

Big Six                   6  1%          10.467  50%  5 83% 147 

Sub 10                 10  2%             2.780  13%  10 100% 113 

> 15 UG               105  23%             4.977  24%  58 55% 100 

< 15 UG               344  74%             1.342  6%  93 27% 93 

Ej reg.   -   -              1.510  7%  839 - 799 

                465  100%          21.076  100%           1.005             1.252  
Kilde: Egen tilvirkning 

 Forklaringer:        

Big Six  De 6 største revisionsvirksomheder      

Sub 10  10 større revisionsvirksomheder, med internationalt netværk   

> 15 UG  Revisionsvirksomheder som af afgivet mere end 15 erklæringer om udvidet gennemgang 

Øvrige  Revisionsvirksomheder som af afgivet mellem 1 og 15 erklæringer om udvidet gennemgang 
Ej reg.  Virksomheder har ikke registreret revisor hos Erhvervsstyrelsen 

 

Vi har i første omgang indhentet mailadresser på revisorerne på listen fra Navne & Numre Erhverv. 

Dette er gjort ved at indhente en liste fra Navne & Numre Erhverv hvoraf alle revisionsvirksomheder 

                                                           
30 Samme dataudtræk, som anvendt ved identifikation af målgruppen for spørgeskemaerne for virksomheder. 
31 I Erhvervsstyrelsens database skal alle virksomheder have registreret en tilknyttet revisor.  
32  Af den originale liste, som ses af bilaget, har vi skåret antallet af revisionsvirksomheder ned med 34 
virksomheder, da disse indgik i revisionsnetværk, hvor flere afdelinger er selvstændigt repræsenteret. 
33 Der måles på klientniveau. Der tages således ikke højde for at revisorerne kan have afgivet to erklæringer for 
samme klient.  
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fremgår.34 Herudover har vi, for de større revisionshuse, tilfældigt, undersøgt deres hjemmesider mv. 

for at indsamle mailadresser på enkelte revisorer, således at problemstillingen nævnt i ovennævnte 

afsnit i videst muligt omfang undgås.  

5.1.3.1 Baggrundsvariable for revisorer 

For spørgeskemaerne til revisorerne, er der opsat en baggrundsvariabel, som angiver størrelsen på 

respondentens revisionsvirksomhed. Denne variabel er sat op for f.eks. at kunne måle, om der er 

nogen sammenhæng mellem størrelsen af revisionsvirksomhed og muligheden for at spare på 

honoraret til revisor.  

Baggrundsvariablen vil også blive brugt til at vurdere hvorvidt svarene er repræsentative for vores 

stikprøve.  

Tabel 5-4 Beskrivelse af baggrundsvariable for revisorer 

b_1 Svar værdi Forklaring 

Big Six 1 Respondenten kommer fra et af de 6 største revisionsvirksomheder 

Sub 10 2 Respondenten kommer fra et større internationalt revisionsnetværk 

> 15 UG 3 
Respondenten kommer fra et revisionsfirma som har skrevet under på mere end 15 
erklæringer om udvidet gennemgang, og ikke er blandt Big Six og Sub 10.  

< 15 UG 4 
Respondenten kommer fra et revisionsfirma som har skrevet under på mindre end 15 
erklæringer om udvidet gennemgang, og ikke er blandt Big Six og Sub 10.  

Ikke registreret 5 
Respondenten kommer fra et revisionsfirma som ikke står registreret som at have 
foretaget en erklæring om udvidet gennemgang. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.1.4 Banker 

Vi har udsendt spørgeskemaer til banker for primært at belyse underspørgsmål 4. Vi har for bankerne 

lavet et dataudtræk, for at identificere bankernes/erhvervsrådgivernes mailadresser. 35 

Herefter har vi, på samme måde som med revisionsvirksomhederne, ud fra datasættet (indeholdende 

virksomheder som er overgået til udvidet gennemgang) forsøgt, at identificere bankforbindelserne til 

de virksomheder som er overgået til udvidet gennemgang, for på den måde at fastslå målgruppen for 

vores spørgeskema.36  

Det er dog kun 19,9% af virksomhederne der har registreret en bankforbindelse.37 Listen over banker 

og antallet af deres erhvervskunder der har valgt erklæringstypen udvidet gennemgang findes i bilag 

13.10. Listen viser en forventelig fordeling af antallet af erhvervskunder med erklæringstypen udvidet 

                                                           
34 Listen er genereret ved at filtrere virksomheder med branchekode: ”690000 Juridisk Bistand, bogføring og 
revision” og fagrubrik ”Revision” og ”Revisorer”.  
35  Listen er genereret ved at filtrere virksomheder med branchekode: ”640000 Pengeinstitut- og 
finansieringsvirksomhed undtagen forsikring.” og fagrubrik ”Pengeinstitutter”. 
36 Bankforbindelse rapporteres i nogle tilfælde i selskabers årsrapport under virksomhedsoplysninger. 
37 4.185 ud af 21.076 virksomheder har rapporteret bankforbindelse i deres seneste årsrapport. 
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gennemgang, i forhold til bankernes størrelse.38 Der er således grund til at antage, at mængden af de 

virksomheder som har rapporteret deres bankforbindelse, repræsenterer den fulde population. Der er 

71 banker, der har erhvervskunder, som har valgt erklæringstypen udvidet gennemgang.  

Tabel 5-5 Sammenligning af stikprøve og population for banker 

 Population  Stikprøve 

b_1 

 

Antal banker 
I % af 
total 

Antal virk. 
m. udvidet 

gennemgang I % af total  

Antal 
banker 
repræ-

senteret 
I % af 
total 

Antal 
spørge-
skemaer 
udsendt 

> 100 UG                23       32,39        19.746          93,69   10      43,48  442 

< 100 UG                48       67,61          1.330            6,31   6      12,50  64 

                 71    100,00        21.076        100,00                 16       22,54             506  

Kilde: Egen tilvirkning 
Forklaringer:        

> 100 UG  Bank med over 100 erhvervskunder der har anvendt UG   

< 100 UG  Bank med færre end 100 erhvervskunder der har anvendt UG  

 
Der er, ligesom for revisorerne, tale om en delvist kendt målgruppe. Bankerne er kendte, men hvilke 

erhvervsrådgivere der anvender årsrapporterne med erklæringen om udvidet gennemgang er således 

ikke kendt. Antallet af banker, som har over 100 erhvervskunder med udvidet gennemgang udgør 2339. 

Vi har foretaget en tilfældig søgning på erhvervsrådgiveres kontaktoplysninger for 10 af disse banker. 

Herudover har vi udsendt 64 spørgeskemaer til rådgivere i banker, som har færre end 100 

erhvervskunder med udvidet gennemgang. Disse mails er ikke rettet mod personer, men fælles mail-

indbakker, hvorfor der forventes en lav svarprocent for disse. Tabel 5-5 viser det samlede antal 

udsendte spørgeskemaer. 

5.1.4.1 Baggrundsvariable for banker 

For bankerne er der opsat en baggrundsvariabel, af samme årsag som med spørgeskemaerne til 

revisorerne. 

Tabel 5-6 Beskrivelse af baggrundsvariable for banker 

b_1 Svar værdi Forklaring 

> 100 UG 1 Respondenten kommer fra en bank der har flere end 100 erhvervskunder der har valgt 
udvidet gennemgang 

< 100 UG 2 Respondenten kommer fra en bank der har færre end 100 erhvervskunder der har 
valgt udvidet gennemgang 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

B_1 bruges til at validere, hvorvidt de adspurgte kommer fra en bank, som har mange kunder med 

udvidet gennemgang. En mindre bank, kan dog, på filial niveau, sagtens have samme antal af 

erhvervskunder der har valgt udvidet gennemgang, som en filial af en større bank. Derfor kan variablen 

                                                           
38 Sammenlignet med listen over de største banker i 2014 i ”Sektoren i tal”, udgivet af Finansrådet. 
39 Tallet er ekstrapoleret således: Antal erhvervskunder med udvidet gennemgang/0,199, da kun 19,9% har 
registreret en bankforbindelse.  
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kun bruges som en indikator for, om besvarelserne er repræsentative for målgruppen, og ikke som en 

indikator for hvor validt svaret er. Da der er sammenhæng mellem antallet af erhvervskunder med 

udvidet gennemgang, og størrelsen på banken, kan variablen også bruges til at analysere, om der er 

forskel på hvordan større og mindre banker har reageret på den nye erklæringstype. 

5.1.5 Besvarelser 

For at vurdere hvorvidt de indsamlede data er repræsentative for den samlede population, foretages 

en kort analyse af validitet og reliabilitet af de modtagne svar. 

Svarprocenterne for spørgeskemaer udsendt til virksomheder, revisorer og banker udgør henholdsvis 

3,74%, 10,43% og 15,81%. 40  De lave svarprocenter har gjort det nødvendigt at vurdere hvorvidt 

besvarelserne repræsenterer den samlede population på tilfredsstillende vis. Dette gøres i næste 

afsnit.   

  

                                                           
40 Beregninger af svarprocenter er uddybet i afsnit 5.1.6 
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5.1.6 Reliabilitet og validitet 

Der blev til virksomhederne udsendt 6.675 spørgeskemaer. Heraf nåede 1.107 spørgeskemaer ikke ud 

til en modtager pga. lukkede e-mail konti osv. Stikprøven er derfor reduceret til 5.568.41 Heraf har 208 

virksomheder besvaret og gennemført spørgeskemaet. Dette giver en svarprocent på 3,74%. 42 

Svarprocenten er lavere end forventet, men antallet af respondenter udgør næsten 1% af den samlede 

population.43  

For at opnå en høj validitet i besvarelserne er respondenterne blevet spurgt om de er bekendt med, at 

revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport er en erklæring om udvidet gennemgang. 27 

respondenter, svarende til 13%, svarede nej til dette. Da et ”nej” svar til dette spørgsmål udelukkede 

respondenterne fra resten af undersøgelsen, er der kun 181 respondenter tilbage. Med 181 

respondenter opnås der en statistisk usikkerhed på ± 7,3% ved en konfidensniveau på 95%.44 

Tabel 5-7 Repræsentation af svar fra virksomheder 

Variabel   Hele populationen   Svar   Afvigelse 

   Procent ja 
Procent 

nej 
Procent i 

alt  Procent ja 
Procent 

nej 
Procent i 

alt  Ja Nej 

b_1             0,26             0,74             1,00              0,16             0,84             1,00              0,10           -0,10  

b_2             0,13             0,87             1,00              0,28             0,72             1,00            -0,14             0,14  

b_3             0,53             0,47             1,00              0,57             0,43             1,00            -0,04             0,04  

b_4             0,67             0,33             1,00              0,74             0,26             1,00            -0,07             0,07  

b_5             0,67             0,33             1,00              0,72             0,28             1,00            -0,05             0,05  

b_6             0,88             0,12             1,00              0,90             0,10             1,00            -0,02             0,02  

b_7             0,28             0,72             1,00              0,36             0,64             1,00            -0,07             0,07  

b_8             0,25             0,75             1,00              0,31             0,69             1,00            -0,06             0,06  

b_9 **             0,39             0,61             1,00              0,67             0,33             1,00            -0,27             0,27  

b_10              0,29             0,71             1,00              0,48             0,52             1,00            -0,19             0,19  

b_11             0,03             0,97             1,00              0,04             0,96             1,00            -0,02             0,02  

b_12 **             0,49             0,51             1,00              0,65             0,35             1,00            -0,16             0,16  

b_13             0,21             0,79             1,00              0,22             0,78             1,00            -0,00             0,00  

b_14             0,08             0,92             1,00              0,12             0,88             1,00            -0,04             0,04  

b_15             0,60             0,40             1,00              0,54             0,46             1,00              0,06           -0,06  

b_16             0,17             0,83             1,00              0,15             0,85             1,00              0,02           -0,02  

   Procent  Procent      

  1 år 2 år * I alt  1 år 2 år * I alt    

b_17              0,43             0,57             1,00               0,42             0,58             1,00               0,01           -0,01  
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af modtagne svar på spørgeskemaer til virksomheder. 
* Indeholder 21 virksomheder som har haft URU i 3 år, pga. regn-skabsperiode kortere end kalenderåret.  
** Viser de baggrundsvariable hvor der er modsat fordeling af ja og nej mellem stikprøve og populationen.  

 

                                                           
41 6.675 ÷ 1.107 = 5.568.  
42 208 / 5.568 x 100 = 3,735632 
43 208 / 21.076 x 100 = 0,986905 
44  Statistisk usikkerhed ved en andel når der generaliseres fra stikprøve til populationens formodede svar: 
p±√p(100-p) / n, hvor p= andelens størrelse (i dette tilfælde 50%, for at vurdere den maksimale statistiske 
usikkerhed), z= konfidensniveau (her sat til 95% - ved z-score 1,96), n= stikprøvens størrelse (her 181).  



[ 49 ] 

Som nævnt i afsnit 5.1.2 er udvælgelsesmetoden ikke tilfældig, men betinget af hvorvidt 

virksomhederne har registreret en e-mailadresse eller ej. Derfor er baggrundsvariable for de modtagne 

svar sammenlignet med tilsvarende baggrundsvariable for hele populationen. Der er fortsat afvigelser 

i alle parametre. Dette fremgår af Tabel 5-7. 

Respondenternes karakteristika er således ikke 100% magen til den samlede population. Dog vurderer 

vi ikke, at det har væsentlig betydning for validiteten herunder vores videre analyse af besvarelserne 

og konklusioner i forhold til lettelse af administrative byrder og påvirkning af finansieringsforhold for 

virksomhederne.  

Der blev til revisorerne udsendt 1.152 spørgeskemaer. Heraf nåede 130 aldrig ud til målgruppen som 

følge af lukkede mailkonti mv. 117 modtagere besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent 

på 10,43%.45 

For at højne validiteten, er respondenterne blevet spurgt om de er godkendte revisorer og om de har 

afgivet en erklæring om udvidet gennemgang. Da ikke-godkendte revisorer ikke kunne svare på 

spørgeskemaet er der 106 respondenter tilbage. 79 af disse respondenter har afgivet en erklæring om 

udvidet gennemgang. Dette giver en maksimal statistisk usikkerhed ved analyse af svarene på 

henholdsvis ±9,5% og ±11,0% med et konfidensinterval på 95%. 

Tabel 5-8 Repræsentation af besvarelser fra revisorer  

Population  
Besvarelser (godkendte 

revisorer)  

Besvarelser (har afgivet 
erklæring om udvidet 

gennemgang) 

b_1 

Antal spørge-
skemaer 
udsendt 

Procentvis 
fordeling  Antal 

Individuel 
svar-

procent 

Andel 
af 

samlet 
besvar-

else  Antal 

Indivi-
duel 
svar-

procent 

Andel af 
samlet 
besvar-

else 

Big Six 147 12%  20 13,6% 18,9%  19 12,9% 24,1% 

Sub 10 113 9%  11 9,7% 10,4%  9 8,0% 11,4% 

> 15 UG 100 8%  14 14,0% 13,2%  14 14,0% 17,7% 

< 15 UG 93 7%  17 18,3% 16,0%  15 16,1% 19,0% 

Ej reg. 799 64%  44 5,5% 41,5%  22 2,8% 27,8% 

           1.252     106   100,0%  79   100,0% 

Kilde: Egen tilvirkning          

Individuel svarprocent er beregnet som: Antal besvarelser i de enkelte grupper af respondenter / antal udsendte 
spørgeskemaer i samme gruppe * 100.  

 

Fordelingen i Tabel 5-8 viser at besvarelserne er fordelt ud over de fem forskellige respondentgrupper 

og at hovedparten af respondenterne som ikke har afgivet en erklæring om udvidet gennemgang 

kommer fra gruppen hvor respondenterne ikke er registreret for virksomheder der har fået foretaget 

                                                           
45 117 / (1.252 ÷ 130) *100 = 10,427807 
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udvidet gennemgang. Fordelingen af respondenterne giver ikke grund til at mene at stikprøven ikke er 

repræsentative for revisionsbranchen, hvormed besvarelserne kan tillægges høj grad af reliabilitet.  

Ud af 506 udsendte spørgeskemaer til bankerne er der modtaget 80 besvarelser, svarende til en 

besvarelsesprocent på 15,8%. Heraf er der dog én respondent som ikke beskæftigede sig med 

erhvervskunder og én respondent som ikke kendte til erklæringstypen udvidet gennemgang, hvorfor 

der kun er 78 fuldendte besvarelser. Dette giver en maksimal statistisk usikkerhed på ±11,1% ved 

analysen af bankernes besvarelser. Fordelingen af respondenter mellem banker der har henholdsvis 

over og under 100 kunder med udvidet gennemgang svarer til fordelingen af de udsendte 

spørgeskemaer46, hvormed besvarelserne fra bankerne kan tillægges høj grad af validitet og reliabilitet.   

5.2 Interviews 

Som følge af at de udsendte spørgeskemaer, i sin natur er meget standardiserede og dermed efterlader 

nogle områder med behov for uddybning for bedst mulig besvarelse af problemformuleringen, har vi 

foretaget interviews med repræsentanter for de tre grupper, virksomheder, revisorer og banker.  

I forbindelse med emneafgrænsning af afhandlingens problemområde afholdte vi interview med 

Kristian Koktvedgaard, fagleder for regnskab hos Dansk industri. Efter indsamling og behandling af 

spørgeskemaundersøgelser har vi foretaget interview med Statsautoriseret revisor Steen K. Bager, 

partner og faglig ansvarlig hos Grant Thornton. I forbindelse med analysen af effekten på 

virksomhedernes finansieringsomkostninger, har vi foretaget interview med en anonym 

erhvervsrådgiver hos en af Danmarks største banker.  

Ved alle interviews er interviewformen ”Delvist struktureret interview” anvendt. Denne form er 

anvendt, da vi som udgangspunkt har en god teoretisk og praktisk viden om problemfeltet og revisors 

erklæringstyper, samt en vis viden om effekterne på virksomhedernes administrative byrder ved valg 

af erklæringstype i årsrapporterne. Som led i muligheden for, at eventuelle nye synsvinkler eller 

informationer der kunne bidrage positivt til empirien til undersøgelsen, lod vi samtalerne forløbe 

delvist strukturerede. Inden det enkelte interview har vi udarbejdet en interviewguide med de emner 

der ønskedes belyst. Det har ikke haft betydning i hvilken rækkefølge vores spørgsmål blev besvaret, 

men vi undervejs sikret os, at alle forberedte spørgsmål blev besvaret.  

Interviewguides er vedlagt i bilag 13.15 – 13.17.  Lydoptagelser af de foretagne interviews er vedlagt 

på USB.  

                                                           
46  Af de udsendte spørgeskemaer var 87% rettet mod banker med mere end 100 kunder med udvidet 
gennemgang. 91% af besvarelserne kommer fra banker med mere end 100 kunder med udvidet gennemgang. 
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5.2.1 Virksomheder 

I forbindelse med emneafgrænsningen afholdte vi interview med Kristian Koktvedgaard fra Dansk 

industri, hvor flere elementer af vores senere problemstilling blev diskuteret og belyst.  

I forbindelse med den videre behandling af afhandlingens problemstilling, har vi ikke vurderet det 

tilstrækkeligt bidragende at foretage yderligere interviews med repræsentanter for virksomhederne. 

Overvejelserne bag denne beslutning har været at virksomhederne som udgangspunkt har et meget 

begrænset kendskab til forskellene i de forskellige erklæringstyper, og at vores antagelse er at 

virksomhedernes revisorer i høj grad har indvirkning på hvilken erklæring virksomhederne vælger.  

Som følge af at dette interview blev afholdt i forbindelse med emneafgrænsningen var vi ekstra åbne 

for nye synsvinkler og informationer fra virksomhedernes repræsentant.  

5.2.2 Revisorer 

I forbindelse med behandling og analyse af de modtagne spørgeskemabesvarelser, herunder analyse 

af de administrative lettelser i forbindelse med overgangen til udvidet gennemgang, foretog vi 

interview med Statsautoriseret revisor Steen K. Bager, partner og faglig ansvarlig hos Grant Thornton.  

Grant Thornton er et mellemstort revisionsfirma og har i 2014 afgivet 109 ud af de 21.076 erklæringer 

om udvidet gennemgang jf. bilag 13.11. Steen vurderer at han har afgivet 10 af disse, og vurderes 

dermed at være en af de revisorer der har afgivet flere erklæringer om udvidet gennemgang end 

gennemsnittet.  

5.2.3 Banker 

I forbindelse med analyse af effekterne på virksomhedernes finansieringsomkostninger, foretog vi 

interview med en anonym erhvervsrådgiver hos én af Danmarks største banker.  

Som det fremgår af afsnit 3.4.3 afgav Finansrådet høringssvar ved behandlingen af lovforslaget bag 

udvidet gennemgang. Finansrådet vurderede, at der ville være en række tilfælde hvor de handlinger, 

som udføres ved en udvidet gennemgang, ikke forekom at være tilstrækkelige. Den lavere grad af 

sikkerhed, samt bankernes praktiske kreditvurdering af kunderne med udvidet gennemgang, kræver 

en kvalitativ uddybning, hvorfor en erhvervsrådgiver interviewes.  

I forbindelse med analysen af effekterne på virksomhedernes adgang til finansiering samt prisen herpå, 

er der ligeledes en del forhold der kræver uddybning for bedre at kunne analysere forskellene på 

finansieringsomkostningerne for virksomheder der har valgt henholdsvis udvidet gennemgang og 

revision.   



[ 52 ] 

Vores interview supplerer således bankernes kvantitative svar. Den interviewede erhvervsrådgiver har 

mellem 15 og 25 erhvervskunder i regnskabsklasse B, som har valgt udvidet gennemgang, og har 

således en tilpas indsigt i de problemstillinger dette medfører.  

Da den interviewede erhvervsrådgiver har 8 års erfaring fra én af landets største banker vurderer vi at 

holdninger og beskrivelser af forretningsgange og strategi i tilstrækkelig grad afspejler den generelle 

samlede banksektors holdning, da bankerne er omfattet af de samme krav, som f.eks. Finanstilsynets 

regnskabs- og kapitaldækningsregler som beskrevet i afsnit 3.4.3. Vi kan dog ikke udelukke, at der i 

interviewet vil komme udtalelser, som er specifikke for den enkelte bank, og derved er der risiko for 

at vi drager en konklusion, som ikke er et udtryk for den samlede banksektors holdning. 

5.3 Aggregerede virksomhedsdata 

5.3.1 Data for sammenligning af UG og Rev 

Der er indhentet datasæt fra Navne & Numre Erhverv for grupperne af virksomheder som bliver 

sammenlignet i afsnit 6.2. Da vi ønsker at sammenligne virksomheder der har valgt udvidet 

gennemgang med virksomheder der har valgt revision, er datamaterialet for virksomheder med 

revision forsøgt sorteret, således at det kun er virksomheder i regnskabsklasse B der er udvalgt, da 

udvidet gennemgang kun er muligt at vælge for denne regnskabsklasse.  

Datasættet for udvidet gennemgang er udtrukket ved at filtrere på revisionsanmærkningen ”URU”. Vi 

har således udtrukket alle virksomheder der har valgt udvidet gennemgang i datasættet. For 

virksomheder der har valgt revision, har vi udtrukket data for virksomheder med en balancesum på op 

til 36 mio. kr. Vi har i afsnit 2.1 beskrevet kravene for hvornår en virksomhed er at betegne som en 

regnskabsklasse B virksomhed. Da der ikke er krav om at oplyse nettoomsætning og antal ansatte i 

årsrapporten i regnskabsklasse B47, er balancesummen vores eneste indikator for om virksomhederne 

overholder grænserne for regnskabsklasse B.  

I dataudtrækket for virksomheder der har valgt revision er der 60.701 virksomheder i alt.48 Heraf har 

3.841 virksomheder frivilligt valgt at oplyse nettoomsætningen. Vi har ud fra disse regnskabsdata 

foretaget en regresionsanalyse for at påvise, at balancesummen kan anvendes som indikator for om 

virksomhederne er regnskabsklasse B virksomheder. Analysen fremgår af bilag 13.30 og viser, at vi 

med rimelig sikkerhed kan sige, at virksomheder med en balancesum under 36 mio. kr. er 

regnskabsklasse B virksomheder. 

                                                           
47  Omsætning kan inddrages i posten bruttoresultat jf. ÅRL § 32. Antal ansatte skal kun oplyses for 
regnskabsklasse C og D jf. ÅRL §98a.  
48 Fratrukket virksomheder med balancesum > 36 mio. kr. i 2013 og 2014 og balancedato <> 31. december.  
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For at kunne sammenligne virksomhederne, er de virksomheder der har valgt udvidet gennemgang 

med en balancesum over 36 mio. kr. sorteret fra, selvom disse virksomheder uden tvivl er 

regnskabsklasse B virksomheder.  

I sammenligningen er der kun medtaget virksomheder med regnskabsafslutning 31. december 2014. 

Dette er gjort for at udelukke potentielle bias ved ændrede makroforhold ligesom renteforholdene 

kan ændre sig over året. 

Dataudtrækkene indeholder udelukkende Aktie- og anpartsselskaber. Der er således ikke øvrige 

virksomhedsformer inkluderet i datamaterialet.  

Datamaterialet indeholder i alt 74.142 virksomheder, fordelt på 13.441 med udvidet gennemgang og 

60.701 med revision. Der er i alt 187.458 aktie- og anpartsselskaber med en balancesum under 36. 

mio. kr. pr. 13. december 2015 jf. Navne & Numre Erhverv.49 Analysen foretages således på baggrund 

af 39,6% af disse virksomheder.  

5.3.2 Data for statistisk analyse af renteomkostninger 

Med udgangspunkt i de to datasæt beskrevet i afsnit 5.3.1 for virksomheder der har valgt henholdsvis 

revision og udvidet gennemgang har vi skåret disse data ned, således at de på passende vis kan 

anvendes i vores statistiske analyse af om valget af udvidet gennemgang har betydning for prisen på 

finansiering. For begge datasæt har vi skåret de virksomheder fra der ikke har bankgæld, da det jo 

netop er prisen på denne der skal analyseres. Da vi bruger gennemsnitsværdierne på bankgælden til 

at beregne de estimerede finansieringsomkostninger har vi skåret alle virksomheder fra der ikke har 

bankgæld i alle årene 2011-2014. Renten på prioritetsgæld vil i de fleste tilfælde være fastsat for 

længere perioder og vil derved ikke være påvirket af overgang til udvidet gennemgang, ligesom denne 

typisk er påvirket af sikkerhedsstillelser. Men da vi ikke kan udskille prioritetsrenterne fra de øvrige 

renter vil dette skabe støj i vores data. Derfor er alle virksomheder med prioritetsgæld i ét af de 

pågældende år 2011-2014 skåret fra. Alle selskaber med koncerngæld er også sorteret fra. Selvom 

renteudgifter til koncernforbundne selskaber skal rapporteres særskilt, i årsregnskabet50 vises dette 

ikke særskilt i databasen hos Navne & Numre Erhverv. Og selvom koncerninterne renter skal 

prisfastsættes ud fra armslængdeprincippet51 vurderes det ikke at et evt. skifte af erklæringstype vil 

have effekt på denne prisfastsættelse, hvorfor disse renteudgifter også vil medføre støj.  

                                                           
49 Målt på seneste regnskabsaflæggelse i perioden 14. december 2014 – 13. december 2015.  
50 Jf. bilag 2 til ÅRL, Skemakravene  
51 Jf. LL § 2 
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Efter at have beregnet den gennemsnitlige rente, er alle virksomheder som har beregnede rentesatser 

på mere end 25% i ét af de analyserede år frasorteret. Det vurderes således ikke, at rentesatser over 

25% alene kan skyldes bankens rentesats, og medfører derfor støj på baggrund af særlige forhold.  

Der er kun medtaget virksomheder med regnskabsafslutning 31. december 2014, for at sikre, at 

udviklingen i markedsrenterne er ens for de analyserede selskaber.  

For virksomhederne med udvidet gennemgang, har vi udelukkende medtaget virksomheder som pr. 

31. december 2014 i to på hinanden følgende år havde haft erklæringstypen udvidet gennemgang. 

Dette er gjort for at sikre, at bankerne har kunne nå, at reagere på den nye erklæringstype såfremt 

virksomhederne ikke har adviseret deres bankforbindelse, om overgangen til udvidet gennemgang. 

Dette er relevant da kun 12% af de adspurgte i vores spørgeskema til virksomhederne havde adviseret 

deres bank om skiftet.52  

Efter vores udskilning af virksomheder som er anvendelige i modellen er der henholdsvis 259 

virksomheder med revisionserklæringer og 642 med erklæringer om udvidet gennemgang tilbage i 

datamaterialet. Der er således sket en betragtelig kvantitativ reduktion. Vi mener stadig, at det 

tilbageværende udsnit kan anvendes til en kvantitativ analyse af effekten på renterne.  

                                                           
52 8% af de adspurgte havde adviseret deres bank inden valget af udvidet gennemgang. For de respondenter der 
havde bankgæld var dette tal 12%.  
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6 Analyse af virksomheder som har valgt udvidet gennemgang 

I dette afsnit analyseres hvilke virksomheder der vælger udvidet gennemgang samt mulige årsager 

hertil. Dette gøres, for at belyse i hvilket omfang det kan forventes, at virksomhederne som vælger 

udvidet gennemgang kan forvente besparelser på de administrative omkostninger samt ændrede 

kreditvilkår. Herved søges således at besvare underspørgsmål 2 i problemformuleringen.  

I de teoretiske afsnit beskrev vi teorierne om agentkonflikter og signalværdi samt årsrapporten som 

informationskilde. Ligeledes definerede vi bankerne som de primære eksterne interessenter i små 

virksomheder. I dette afsnit analyseres det, om teorien afspejles i virksomhedernes valg af udvidet 

gennemgang, for at belyse hvorvidt udvidet gennemgang kan være et værdifuldt alternativ til revision, 

jf. vores definition heraf, i afsnit 1.1.  

Det er således interessant at analysere i hvilket omfang virksomheder med fremmedfinansiering rent 

faktisk vælger udvidet gennemgang. Ligeledes kan det være interessant, at undersøge om udvidet 

gennemgang kun vælges af mindre ikke komplekse virksomheder som ikke i samme omfang forventes 

at kunne spare administrationsomkostninger ved overgangen til udvidet gennemgang.  

Vi vil i afsnittet belyse de 6 forhold i Figur 6-1, som har til formål, at svare på underspørgsmål 2 i 

problemformuleringen samt bidrage til den videre analyse i afsnit 7 og 8.  

 
Figur 6-1 Faktorer med betydning for valg af udvidet gennemgang 
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6.1 Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsen foretages primært via statiske analyser baseret på de aggregerede virksomhedsdata 

som nævnt i afsnit 5.3.1. Udgangspunktet for de statistiske analyser vil være en række opstillede 

hypoteser, som testes ved en logistisk regressionsanalyse. Besvarelsen af underspørgsmål 2 tager 

udgangspunkt i de teoretiske bevæggrunde, som nævnt i afsnit 2.4 - 2.6, som kombineres med 

observationer i det statistiske datagrundlag. Herudover vil vi inddrage relevante besvarelser fra de 

udsendte spørgeskemaer og citater fra de afholdte interviews, således at de aggregerede 

virksomhedsdata suppleres af empiri af mere kvalitativ karakter.  

6.1.1.1 Logistisk regressionsanalyse 

For at analysere de ovenfor nævnte forhold, anvendes en logistisk regressionsanalyse af de 

aggregerede data fra Navne & Numre Erhverv. Dette gøres for at præsentere den beskrivende statistik 

og senere teste en række opstillede hypoteser om de forhold vi analyserer.53   

Den beskrivende statistik tager udgangspunkt i en sammenligning af karakteristika54 for virksomheder 

der har valgt henholdsvis udvidet gennemgang og revision. Disse karakteristika analyseres ved 

sammenligning af gennemsnitsværdierne for de udvalgte variable i de to grupper. Denne del af 

analysen baserer sig udelukkende på variablenes enkeltstående fordeling i hver gruppe. Derfor 

supplerer vi den beskrivende statistik med en regressionsmodel, hvor der tages højde for de enkelte 

variables indflydelse i den samlede model, ved fastholdelse af de øvrige variable. Dette betyder, at når 

vi analyserer virksomhedernes karakteristika, kan vi tage højde for, at virksomhederne hver især har 

unikke kombinationer af disse karakteristika.  

Derudover kan det analyseres hvorvidt de enkelte karakteristika påvirker valget af erklæringstype i 

retning mod udvidet gennemgang eller revision.  

Vores analyse tager udgangspunkt i valget mellem revision og udvidet gennemgang, som i modellen 

er den afhængige variabel (Rev/UG). Da den afhængige variabel har to mulige udfald (revision eller 

udvidet gennemgang) er der tale om en binær kategorisk variabel (Agresti & Franklin, 2013, s. 25). 

Modellen forudsiger sandsynligheden P for at en virksomhed har valgt udvidet gennemgang, ud fra en 

række forklarende variable, som f.eks. kan være hvorvidt en virksomhed har varelager eller ej. Da den 

afhængige variabel er binær og kan antage værdien 1 eller 0 55  er der tale om en logistisk 

regressionsmodel. 

                                                           
53 Vores opstillede hypoteser baseres dels på teorien beskrevet i afsnit 1.5 og dels med udgangspunkt i forhold 
beskrevet i (Koktvedgaard, 2013). 
54 Karakteristika beskrives via opstillede variable som har til formål at omforme de aggregerede virksomhedsdata 
til målbare forhold som anvendes ved den statistiske analyse. Beskrivelse af alle variable findes i bilag 13.12 
55 1 = udvidet gennemgang, 0 = revision 
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De forklarende variable består både af kategoriske binære variable og numeriske kontinuerte variable. 

De numeriske kontinuerte variable antager numeriske værdier56 (Agresti & Franklin, 2013). 

Vi har anvendt statistikprogrammet SASS JMP til de statistiske analyser. De samlede resultater af de 

individuelle tests kan ses i bilag 13.14. Resultaterne præsenteres også særskilt i de kommende afsnit, 

hvor de enkelte forhold som beskrevet i Figur 6-1 kommenteres og analyseres.  

De udvalgte forklarende variable testes først individuelt, for at se om der statistisk kan påvises en 

sammenhæng mellem dem og den afhængige variabel.  

Præsentationen af resultaterne indeholder også en sammenligning af de to grupper57 ved test af om 

gennemsnitsværdiernes varians er forskellig.  

Når de enkelte variable er testet, udvælges en række variable som indsættes i en samlet model, som 

skal teste de hypoteser vi opstiller.58  

Resultaterne af regressionsanalysen præsenteres samlet i bilag 13.23 samt enkeltvis i de kommende 

afsnit. Vi præsenterer regressionskoefficienterne, som viser effekten af sandsynligheden for udfaldet 

af den afhængige variabel Rev/UG (Y)59 når den forklarende variabel (X) øges med én måleenhed. En 

stigende koefficient vil således betyde, at sandsynligheden for, at en virksomhed har valgt udvidet 

gennemgang øges når den forklarende variabel øges. Ligeledes vil en faldende koefficient mindske 

sandsynligheden for udvidet gennemgang når den forklarende variabel øges. For en binær variabel 

som BankGæld vil en stigende koefficient således betyde, at sandsynligheden for at en virksomhed 

vælger udvidet gennemgang stiger, hvis virksomheden har bankgæld.  

Da variablene består af både binære og numeriske variable kan vi ud fra analysen ikke se 

styrkeforholdet mellem de enkelte variable, da en forøgelse fra 0 til 1 på en binær variabel ikke kan 

sammenlignes med en forøgelse i aktivsummen fra 523 til 534 t.kr. eksempelvis.  

Der vil, som følge af, at mange forklarende variable er stærkt korrelerede, dels fordi de beskriver de 

samme karakteristika og dels fordi de af natur er tæt forbundne, være en række af forklarende variable 

som ikke medtages i den samlede regressionsmodel. Risikoen ved at fastholde stærkt korrelerede 

variable er, at modellen ikke kan identificere de enkelte variables unikke påvirkning på Y60, og dermed 

                                                           
56 I teorien kan denne variable gå fra 0 til uendelig ≈ 0 - ∞ 
57 Udvidet gennemgang og revision 
58 Modellen ser således ud (Agresti & Franklin, 2013, s. 631): μy = α+β1x1 + β2x2 + … βnxn , hvor y er den 
afhængige variabel (Rev/UG) og x1 ... xn er de forklarende variable.  
59 Hvor UG antager værdien 1 og Rev 0 
60 Y (Rev/UG) ≈ valget af udvidet gennemgang 
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slører billedet. Dette øger risikoen for type 2 fejl61, hvorfor disse variable pilles ud.62 I bilag 13.22 findes 

samlet argumentation for udvælgelse af variable til den samlede regressionsmodel. Vi vil i afsnittene 

blot præsentere resultaterne af de medtagne variable. I bilag 13.24 og 13.25 findes 

korrelationskoefficienter for henholdsvis de anvendte variable og alle variable.  

6.2 Karakteristika for virksomheder som har valgt udvidet gennemgang 

Vi vil i de følgende afsnit analysere forholdene som nævnt i indledningen til dette kapitel. Hvert 

delafsnit vil indeholde særskilt opstilling af hypoteser, beskrivende statistik samt analyse af 

resultaterne. Afsnit 6.2.1 vil dog primært være baseret på empiri fra spørgeskemaundersøgelsen.  

6.2.1 Motiver for valg af udvidet gennemgang 

Som omtalt i afsnit 3.1 blev udvidet gennemgang indført med det formål at mindske de administrative 

byrder for små virksomheder. Dette afsnit belyser virksomhedernes motiver for at vælge udvidet 

gennemgang, med udgangspunkt i de modtagne svar på spørgeskemaundersøgelsen. Kendskabet til 

virksomhedernes motiver for valget af udvidet gennemgang vil medvirke til besvarelse af 

underspørgsmål 2, samt bidrage til fortolkning af resultaterne af den statistiske analyse. I 

spørgeskemaundersøgelsen af virksomhederne, spurgte vi ind til virksomhedernes motiv for overgang 

til udvidet gennemgang. Af Figur 6-2 fremgår respondenternes svar på spørgsmålet: ”Hvad var motivet 

for valget af overgang til udvidet gennemgang? ”. Respondenterne kunne vælge flere motiver. 

Ikke overraskende har hovedparten af virksomhederne svaret, at de forventede besparelser på 

honoraret til revisor. Således har 67% angivet dette som motiv.  

 
Figur 6-2 Virksomhedernes motiver for valg af udvidet gennemgang 

                                                           
61 Type 2 fejl er tilfælde hvor en falsk hypotese accepteres.  
62  Der er i den endelige model 4 variable som er kritisk korreleret. Vi har i bilag 13.26 foretaget en 
regressionsanalyse uden disse variable. Resultatet af denne ændrer ikke på vores konklusion.  
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Da en overgang til udvidet gennemgang, alt andet lige, medfører et regnskab med lavere grad af 

sikkerhed og derved en forventet tillagt lavere værdi for interessenterne, er det interessant, at 

analysere de virksomheder som ikke har besparelse på honoraret til revisor som motiv. Af de 

respondenter som ikke har angivet forventet besparelse som motiv, har 62% angivet ”anbefaling fra 

revisor” som motiv, 23% har angivet ”interessenter uden krav” som motiv og 13% har angivet 

henholdsvis ”ingen nytteværdi” og ”mindre tidskrævende” som motiv.  

En gennemgang af baggrundsvariablene for disse virksomheder viser dog ikke nogle særlige 

karakteristika i forhold til den samlede stikprøve.  

Det næst hyppigste motiv er ”anbefaling fra revisor”, som 52% af respondenterne nævner som et 

motiv. 61% af dem som har angivet motivet ”anbefaling fra revisor” har samtidig angivet forventning 

om besparelse på honoraret som motiv. Dette kan muligvis hænge sammen med, at revisor har solgt 

produktet med en gulerod i form af nedsat honorar, som følge af, at markedet for revisionsydelser er 

presset. Det vurderes af Steen K. Bager, statsautoriseret revisor og faglig ansvarlig hos Grant Thornton, 

at udvidet gennemgang i højere grad kan bruges som konkurrenceparameter ved nye kunder end ved 

eksisterende: ”Nogle gange kan det faktisk være et salgsargument når man skal ind på en kunde. Kunne 

det være en mulighed at lave udvidet gennemgang … Det er sjældent at konkurrencen ligger mellem 

revision og udvidet gennemgang fordi typisk er det jo på de noget mindre sager hvor vi kan fravælge 

revision. Det er oftere den konkurrence der er” (Bager, 2016).  

Steen pointerer efterfølgende, at det typisk er de helt små virksomheder som er så prisfølsomme, at 

valg af erklæring bliver et konkurrenceparameter. Spørgeskemaerne viser at der er flere af de mindre 

virksomheder der har besparelse på honoraret som motiv end de større, om end denne forskel er 

forholdsvis lille.63  

30% har svaret, at de ikke mener, at fuld revision giver tilstrækkelig nytteværdi. 32% har svaret at 

interessenterne ikke stillede krav om fuld revision. En gennemgang af de virksomheder som har 

tilkendegivet disse to motiver viser, at der er en overvægt af holdingselskaber i denne gruppe. Således 

har 30% af driftsselskaberne angivet ”interessenter uden krav” som motiv, mens 39% af 

holdingselskaberne har angivet dette som motiv. Det har ingen betydning om selskaberne har 

bankgæld eller ej, i disse to grupper. Dette bakkes op af, at kun 8%64 af virksomhederne spurgte banken 

inden overgangen til udvidet gennemgang. Når man ser på hvor mange der har spurgt banken til råds 

inden de valgte udvidet gennemgang viser det sig, at 38% samtidig har svaret ”interessenter uden 

                                                           
63 69% af virksomhederne med en balancesum under 2,5 mio. kr. havde besparelse som motiv mens 63% af 
virksomhederne med en balancesum over 2,5 mio. kr. havde dette motiv.  
64 12% af virksomheder med bankgæld spurgte banken inden valget af udvidet gennemgang.  
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krav”. Dette udgøres dog kun af tre respondenter, hvorfor vi ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan drage 

en konklusion herpå.  

I vores interview af Steen K. Bager, spurgte vi ind til om kunderne selv havde overvejet deres 

interessenters holdning til et eventuelt erklæringsskifte: ”Det har de ikke nej. Typisk ved de bare at det 

er billigere” (Bager, 2016). Der er altså mange motiver bag valget, men det er langt fra i alle tilfælde at 

virksomhederne selv foretager dette valg. 

Tabel 6-1 Kombination af motiver for valg af udvidet gennemgang         

    1 2 3 4 5 6 7 

1 Forventet besparelse 122       

2 Ingen nytteværdi *48 56      

3 Interessenter uden krav *45 29 59     

4 Anbefaling fra revisor *59 26 31 97    

5 Mindre tidskrævende *32 14 18 17 40   

6 Andet 4 1 1 2 1 10  

7 Ved ikke 0 0 0 0 0 0 4 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af spørgeskemaundersøgelse hos virksomhederne. 
Tallene i cellerne angiver hvor mange respondenterne der angivet begge muligheder som motiv.  
De væsentligste motiver er markeret med * 

 

6.2.2 Kompleksitet 

Betydningen af virksomhedens kompleksitet i forhold til valget af udvidet gennemgang analyseres i 

dette afsnit. I afsnit 4 konstateredes det, at mængden af revisionshandlinger er mindre ved udvidet 

gennemgang end ved revision. Derfor analyserer vi i dette afsnit, i hvilket omfang kompleksiteten af 

virksomheden har betydning for valget af udvidet gennemgang. Vi vurderer, at der er mere at spare 

på revisionshonoraret for komplekse virksomheder, da mængden af sparede revisionshandlinger, alt 

andet lige, må være større for disse virksomheder. Omvendt vil det for en ikke kompleks virksomhed i 

højere grad kunne accepteres af virksomhedens kreditgiver, at vælge udvidet gennemgang, da 

kreditgiver vil have mindre risiko ved en låntager med lav kompleksitet, f.eks. et holdingselskab.   

6.2.2.1 Hypoteser om kompleksitet 

En mere kompleks virksomhed vil have tilbøjelighed til at vælge revision frem for udvidet gennemgang 

(Koktvedgaard, 2013). Kompleksiteten af en virksomhed kan være udtrykt ved flere forskellige 

parametre, og vil kun delvist komme til udtryk i regnskabstallene. Vores test af, hvilken rolle 

kompleksiteten spiller for valget af udvidet gennemgang, kommer til udtryk i hvilke aktiver 

virksomheder med udvidet gennemgang har investeret i. Aktivernes størrelse og deres 

forholdsmæssige andel af balancen indgår ikke i testen. Vores hypotese kan opstilles således: 

H1: Tilbøjeligheden til at vælge udvidet gennemgang øges når kompleksiteten af virksomheden falder 

For at teste hypotesen, opstilles nedenstående variable:  

 



[ 61 ] 

Tabel 6-2 Beskrivelse af forklarende variable for kompleksitet    

Variabel  Forklaring  Hypotese 

Antdatter  Antallet af registrerede datterselskaber  H1 

BesKap  
1 hvis selskabet besider kapitalandele, 0 ellers. Ved kapitalandele forstås her kapitalandele i tilknyttede 
eller associerede virksomheder som defineret i ÅRL.  

 H1 

Ejd  1 hvis selskabet har grunde og bygninger, 0 hvis ellers  H1 

Varelager  1 hvis selskabet har varelager, 0 hvis ellers  H1 

Debitorer  1 hvis selskabet har debitorer, 0 hvis ellers  H1 

Likvider  1 hvis selskabet har likvide midler, 0 hvis ellers  H1 

Goodwill  1 hvis selskabet har goodwill, 0 hvis ellers  H1 

ImmAkt  1 hvis selskabet har immaterielle anlægsaktiver, 0 hvis ellers  H1 

MatAkt  1 hvis selskabet har materielle anlægsaktiver, 0 hvis ellers  H1 

FinAkt  1 hvis selskabet har finansielle anlægsaktiver, 0 hvis ellers  H1 

PrioGæld  1 hvis selskabet har prioritetsgæld, 0 hvis ellers  H1 

KoncGæld  1 hvis selskabet har gæld til tilknyttede virksomheder, 0 hvis ellers  H1 

AntRGAktiver  Summen af værdien af variablene: Ejd, Varelager, Debitorer, Likvider, Goodwill, ImmAkt, MatAkt, FinAkt  H1 

Kilde: Egen tilvirkning 
Variabel angiver navnet på variable. Hypotese henviser til hvilken hypotese variablen har til formål at teste. 

    

 

Med baggrund i ovenstående variable, kan vi nu foretage en sammenligning af de virksomheder der 

har valgt udvidet gennemgang og dem der har fastholdt revision.  

6.2.2.2 Sammenligning af kompleksitet i virksomheder med revision og virksomheder med 

udvidet gennemgang 

De mest markante forskelle mellem Rev og UG er variablene Ejd, Varelager, Debitorer, MatAkt og 

AntRGAktiver, hvilket fremgår af Tabel 6-3. 

Tabel 6-3 Oversigt over statistiske forskelle i gennemsnitsværdier for virksomheder der har valgt Udvidet gennemgang og 
virksomheder der har valgt Revision - kompleksitet 

   REV  UG     Varianstest    Regression 

Variabel  Gns.  Gns.  Afvigelse  T-stat P-værdi    Chi2-test P-værdi   

Antdatter  0,354  0,350  -0,004  -0,536 0,592   0,25 0,6144  
BesKap  0,235  0,250  0,015  3,679 0,000 *  13,78 0,0002 * 
Ejd  0,171  0,196  0,025  6,596 0,000 *  45,45 <,0001 * 
Varelager  0,214  0,285  0,071  16,694 <,0001 *  300,69 <,0001 * 
Debitorer  0,365  0,400  0,036  7,643 <,0001 *  59,24 <,0001 * 
Likvider  0,742  0,758  0,016  3,959 <,0001 *  15,39 <,0001 * 
Goodwill  0,053  0,060  0,007  3,000 0,003 *  9,44 0,0021 * 
ImmAkt  0,094  0,084  -0,010  -3,769 <,0001 *  13,60 0,0002 * 
MatAkt  0,431  0,481  0,050  10,524 <,0001 *  110,13 <,0001 * 
FinAkt  0,554  0,588  0,034  7,167 <,0001 *  51,53 <,0001 * 
KoncGæld  0,499  0,478  -0,021  -4,438 <,0001 *  19,70 <,0001 * 
PrioGæld  0,109  0,120  0,011  3,554 <,0001 *  13,08 0,0003 * 
AntRGAktiver  2,625  2,852  0,228  14,760 <,0001 *  213,83 <,0001 * 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv. 
Tabellen viser gennemsnitsværdierne for selskaber der har valgt revision og selskaber der har valgt udvidet gennemgang. 
Afvigelse under varianstest viser forskellen mellem gennemsnitsværdierne. T-stat angiver T-test værdierne ved tosidet 
test. Der er foretaget regressionsanalyse af de enkelte forklarende variable med variablen Rev/UG.  
* angiver statistisk signifikans ved 5%.  

 

Analysen viser, at der er flere virksomheder der ejer ejendomme blandt virksomhederne med udvidet 

gennemgang. Følgelig heraf er der også flere virksomheder med udvidet gennemgang der har 

prioritetsgæld. Dette kan altså tyde på, at ejendomsselskaber (som generelt har lav kompleksitet da 
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der er tale om få antal rutinetransaktioner) har tendens til, at vælge udvidet gennemgang. Dette giver 

god mening, da der for størstedelen af fremmedfinansieringen er givet pant i ejendommene.  

Der er relativt flere virksomheder med udvidet gennemgang der besidder kapitalandele (BesKap) end 

med revision, mens antallet af datterselskaber for virksomhederne i de to grupper ikke er forskellige. 

Dette kan tyde på at udvidet gennemgang vælges af mange holdingselskaber, og kan igen være et 

udtryk for at tilbøjeligheden til at vælge udvidet gennemgang øges når kompleksiteten af 

virksomheden falder.  

Det er overraskende at der blandt virksomheder med udvidet gennemgang er en betydelig større andel 

der har varelager og debitorer, da det netop er disse poster som Finansrådet, jf. afsnit 3.4.3, mener 

udvidet gennemgang ikke i tilstrækkeligt omfang afdækker. Da vi her alene kigger på hvor mange 

virksomheder der har disse poster, kan vi ikke se om de samme virksomheder er egen- eller 

fremmedfinansieret.  

6.2.2.3 Resultat af regressionsanalyse for kompleksitet 

I dette afsnit præsenteres og kommenteres resultaterne af regressionsanalysen. I Tabel 6-4 vises et 

udpluk af resultaterne fra den samlede regressionsanalyse. 

Tabel 6-4 Resultater af regressionsanalyse for kompleksitet  

  Variabel  H Forv.  Koefficient  Std. Afvigelse  Chi2 test  P-værdi   Odds ratios 

Ejd  H1 +  0,17526304  0,014  160,97  <,0001 *  1,293 

BesKap  H1 +  0,15762443  0,012  164,42  <,0001 *  1,383 

Varelager  H1 -  0,27539468  0,014  374,54  <,0001 *  1,712 

Debitorer  H1 -  0,05946943  0,013  20,23  <,0001 *  1,087 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv. 
Resultater af den logistiske regression med de angivne variable. H viser hvilken hypotese variablen tester. Forv. Viser 
vores forventede fortegn til koefficienten med udgangspunkt i den opstillede hypotese.  
* angiver signifikans ved et signifikansniveau på 5%.  

 

Alle variable i denne kategori er signifikante. Vores forventninger om, at valget af udvidet gennemgang 

er aftagende når kompleksiteten af virksomheden øges bekræftes af, at ejendomsselskaber og 

holdingselskaber har højere tilbøjelighed til at vælge udvidet gennemgang. Dog kan vi også se, at 

virksomheder med varelager og debitorer i højere grad vælger udvidet gennemgang. Dette kan 

muligvis forklares med, at vi har anvendt binære variable, som ikke tager højde for størrelsen på 

varelagre og debitorer. Således viser variablen SumAkt65 en faldende koefficient, hvilket betyder, at 

valget af udvidet gennemgang aftager når størrelsen på virksomheden øges. I Tabel 6-5, har vi 

foretaget en analyse af størrelsen på varelagre og debitorer fordelt på virksomheder med UG og Rev 

samt hvorvidt virksomhederne er fremmedfinansierede eller selvfinansierede. Tabellen viser at 

                                                           
65 Analyseret under afsnit om agentkonflikter 
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varelagre og debitorer generelt er mindre for selvfinansierede virksomheder. Ligeledes viser tabellen 

at varelagre og debitorer er større for reviderede selskaber end for selskaber med udvidet 

gennemgang.  

Tabel 6-5 Størrelse på varelagre og debitorer   

  UG  Rev 

   Frem.Fin Selv.Fin  Frem.Fin Selv.Fin 

Varelager  1.672 987  2.266 1.198 

Debitorer  1.084 716  1.680 1.244 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv. 
Varelager og debitorer i t.kr. for fremmed- og selvfinansierede selskaber med henholdsvis UG og Rev 

 

Vi finder det, på baggrund af Finansrådets forventning, interessant og overraskende, at virksomheder 

med fremmedfinansiering og betydelige beløb bundet i varelagre og debitorer vælger udvidet 

gennemgang. Beløbene er dog mindre end for tilsvarende virksomheder med revision. Vi vurderer, at 

der for disse virksomheder, kan være god mulighed for at spare på de administrative omkostninger 

ved regnskabsudarbejdelsen. Omvendt må der tilsvarende være en vis risiko for, at det medfører 

øgede finansieringsomkostninger. Således bør beløbene bundet i varelager og debitorer ses i forhold 

til den gennemsnitlige bankgæld i virksomheder med udvidet gennemgang, som udgør 1.530 t.kr.66  

Mindre overraskende er det, at der er større tendens til, at holdingselskaber og ejendomsselskaber 

vælger udvidet gennemgang grundet den lave kompleksitet i disse selskaber. For disse virksomheder 

forventes dog ikke de store muligheder for administrative besparelser eller ændringer i 

finansieringsomkostningerne.  

Med baggrund i hældningen på variablene varelager og debitorer afkræfter vi vores hypotese om 

virksomhedens kompleksitet er faldende med valget af udvidet gennemgang. Således afholder 

virksomheder med varelager og debitorer sig ikke fra at vælge udvidet gennemgang.  

6.2.3 Agentkonflikter 

Vi analyserer i dette afsnit hvorvidt valget af udvidet gennemgang er en værdifuld erklæring for 

selskaber med potentielle agentkonflikter, med henvisning til afsnit 2.5 hvor vi skelner mellem interne 

og eksterne agentkonflikter. For at analysere dette, opstiller vi neden for en række hypoteser. 

6.2.3.1 Hypoteser om agentkonflikter 

Virksomheder med en bredere ejerkreds vil have øget tilbøjelighed til at vælge revision med 

begrundelse i agentteorien som nævnt i afsnit 2.4. Jf. rapporten Ejerledelse i Danmark (Bennedsen & 

Nielsen, 2013) er der i 81,5% 67  af virksomhederne i regnskabsklasse B, sammenfald mellem 

                                                           
66 Dette er beregnet i Tabel 6-8, afsnit 6.2.3.2 
67 For aktieselskaber er det 62% og for Anpartsselskaber er det 84%.  
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majoritetsaktionær og direktør. I de aggregerede virksomhedsdata er det dog ikke muligt at se om 

ejerne deltager i den daglige ledelse, ligesom vi ikke har oplysninger om hvem der er 

majoritetsaktionæren. Derfor er vores hypotese, at jo flere registrerede ejere, jo mindre er 

tilbøjeligheden til at vælge udvidet gennemgang.  

H2.1: Tilbøjeligheden til at vælge udvidet gennemgang er aftagende med antallet af ejere 

Da der er betydelig forskel i hvor stort sammenfaldet er mellem majoritetsaktionær og direktørposten 

i aktieselskaber og anpartsselskaber67 antager vi, at der er større afstand mellem agent og principal i 

aktieselskaber end i anpartsselskaber, hvilket fører til følgende hypotese:  

H2.2 Aktieselskaber vil have mindre tilbøjelighed til at vælge udvidet gennemgang 

Fremmedfinansiering og andelen heraf antages også, at have betydning for hvorvidt en virksomhed 

vælger en erklæring med en lavere grad af sikkerhed, da långivere forventes at ville stille krav om fuld 

revision grundet informationsasymmetri mellem långiver og ledelse som beskrevet i afsnit 2.4.  

H2.3: Tilbøjeligheden til at vælge udvidet gennemgang er aftagende med bankernes andel af den 

samlede gæld 

H2.4: Virksomheder med bankgæld vælger i mindre omfang udvidet gennemgang 

Størrelsen på virksomheden vurderes også at have betydning for om der bliver valgt udvidet 

gennemgang. Et studie har vist, at jo større en virksomhed er, og dermed den organisatoriske afstand 

mellem principal og agent, jo mere er principalen villig til at betale for at kompensere for den mistede 

kontrol:  ”[…] the expected value of wealth at risk due to loss of control sets a lower limit on the amount 

owners would be willing to pay for audits to compensate for that loss.” (Abdel-Khalik, 1993, s. 31). 

Abdel-Khalik definerer ”wealth at risk”, som en virksomheds samlede aktiver. Der ses bort fra eksterne 

långiveres eventuelle sikkerhedsstillelser i ejernes private aktiver (selvom dette også kan betegnes som 

”wealth at risk”) da vi ikke kan måle dette i vores variable.  

H2.5: Tilbøjeligheden til at vælge udvidet gennemgang er aftagende med størrelsen på virksomheden 

Det fremgår af afsnit 5.3.1, at balancesummen er en god indikator for størrelsen på omsætningen. Da 

vi kun har adgang til information om antal ansatte på en begrænset del af virksomhederne, måles 

størrelsen på virksomheden derfor udelukkende på balancesummen.  

For at teste hypoteserne, opstilles nedenstående variable:  
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Tabel 6-6 Beskrivelse af forklarende variable    

Variabel  Forklaring  Hypotese 

AntEjer  Antallet af aktionærer med mere 5% af stemmerettighederne  H2.1 
Selskabstype  1 hvis selskabet er et A/S og 0 hvis det er et ApS  H2.2 
ProfGæld  Andelen af bankgæld i forhold til samlet gæld  H2.3 
BankGæld  1 hvis selskabet har bankgæld (både kort- og langfristet), 0 hvis ellers  H2.4 
NetGæld  1 hvis selskabet har netto bankgæld, 0 hvis ellers (hvis bankgæld> likvide midler)  H2.4 
SumEK  Summen af selskabets egenkapital i alt  H2.5 
SumAkt  Summen af selskabets aktiver i alt  H2.5 

Kilde: Egen tilvirkning 
Variabel angiver navnet på variable. Hypotese henviser til hvilken hypotese variablen har til formål at teste.  

    

 

Med baggrund i ovenstående variable, kan vi nu foretage en sammenligning af de virksomheder der 

har valgt udvidet gennemgang og dem der har fastholdt revision.  

6.2.3.2 Sammenligning af agentkonflikter i virksomheder med revision og virksomheder med 

udvidet gennemgang 

Det fremgår af Tabel 6-7, at de mest markante forskelle mellem de to grupper er AntEjer og 

Selskabstype samt SumAkt. Der er i gennemsnit 1,46 ejere i reviderede virksomheder mens der er 1,29 

i virksomheder som har valgt udvidet gennemgang. Udvidet gennemgang er valgt af 12,6% af 

aktieselskaberne mens den er valgt af 18,7% af anpartsselskaberne. Ligeledes er gennemsnitsværdien 

af aktiverne i en virksomhed med revision 875 t.kr. større end tilsvarende værdi for virksomheder med 

udvidet gennemgang. Det vil sige, at virksomheder der har valgt revision er 18,2% større end 

virksomheder der har valgt udvidet gennemgang.68 Dette er i overensstemmelse med antagelserne om 

agentkonflikter.  

Tabel 6-7 Oversigt over statistiske forskelle i gennemsnitsværdier for virksomheder der har valgt udvidet gennemgang og 
virksomheder der har valgt revision - Agentkonflikter 

   REV  UG     Varianstest    Regression 

Variabel  Gns.  Gns.  Afvigelse  T-stat P-værdi    Chi2-test P-værdi   

AntEjer  1,455  1,288  -0,167  -20,593 <,0001 *  295,50 <,0001 * 
Selskabstype  0,187  0,126  -0,061  -18,560 <,0001 *  280,07 <,0001 * 
ProfGæld  0,097  0,102  0,006  2,641 0,008 *  7,07 0,0079 * 
BankGæld  0,268  0,284  0,017  3,948 <,0001 *  15,83 <,0001 * 
NetGæld  0,230  0,247  0,017  4,110 <,0001 *  17,24 <,0001 * 
SumEK  2464  2484  19,7  0,332 0,740   0,05 0,8193  
SumAkt  5672  4798  -874,6  -14,249 <,0001 *  164,64 <,0001 * 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv. 
Tabellen viser gennemsnitsværdierne for selskaber der har valgt revision og selskaber der har valgt udvidet gennemgang. 
Afvigelse under varianstest viser forskellen mellem gennemsnitsværdierne. T-stat angiver T-test værdierne ved tosidet 
test. Der er foretaget regressionsanalyse af de enkelte forklarende variable med variablen Rev/UG.  
* angiver statistisk signifikans ved 5%.  

 

Øvrige variable viser dog at andelen af virksomheder med bankgæld, nettobankgæld samt andelen af 

den samlede gæld der skyldes til banker er højere for virksomheder der har valgt udvidet gennemgang. 

Disse forskelle er signifikante, men betydeligt mindre end de to førstnævnte variable. Det er 

                                                           
68 Beregning: (875 / 4.798) t.kr. x 100 = 18,2. Størrelse er målt på balancesum.  
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overraskende, at der er en større andel af virksomheder med bankgæld blandt virksomhederne med 

udvidet gennemgang. Dog viser sammenligningen af størrelsen på egenkapitalen, at denne er ens i de 

to grupper. Det vil altså sige, at der generelt er en højere soliditet i virksomhederne med udvidet 

gennemgang, hvilket kan bidrage til at forklare, at der er relativt flere virksomheder med bankgæld 

der vælger udvidet gennemgang.  

En særskilt sammenligning af de to grupper viser en gennemsnitlig netto bankgæld på 2.054 t.kr. for 

virksomheder med revision og 1.530 t.kr. for virksomheder med udvidet gennemgang.69 Altså er netto 

bankgælden 524 t.kr. større i virksomheder med revision, svarende til 34,25%. For virksomheder med 

bankgæld, er bankgældens andel af den samlede gæld henholdsvis 36,5% og 36,0% for revision og 

udvidet gennemgang jf. Tabel 6-8.  

Tabel 6-8 Størrelse på gæld for Rev og UG selskaber             

Gældens størrelse  REV UG  Afvigelse % Afvigelse 

Netto Bankgæld, t.kr.           2.054           1.530               524  34% 

Bankgæld, t.kr.           2.232           1.644               588  36% 

Gældens andel, %   0,3645 0,3597         -0,0048  -1% 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv 

 

6.2.3.3 Resultat af regressionsanalyse for agentkonflikter 

I dette afsnit præsenteres og kommenteres resultaterne af regressionsanalysen. Tabel 6-9 viser et 

udpluk af resultaterne fra den samlede regressionsanalyse:  

Tabel 6-9 Resultater af regressionsanalyse for agentkonflikter 

Variabel  H Forv.   Koefficient   Std. Afvigelse   Chi2-test   P-værdi    Odds ratios 

AntEjer  H2.1 -  -0,16621790  0,012  198,66  <,0001 *  0,849 
Selskabstype H2.2 -  -0,30798880  0,016  378,97  <,0001 *  0,539 
BankGæld  H2.4 -  0,04013091  0,012  10,76  0,001 *  1,029 
SumAkt  H2.5 -  -0,00003625  0,000  427,81  <,0001 *  0,268 

Kilde: Egen tilvirkning.  
Resultater af den logistiske regression med de angivne variable. H viser hvilken hypotese vari-ablen tester. Forv. Viser 
vores forventede fortegn til koefficienten med udgangspunkt i den opstillede hypotese.  
* angiver signifikans ved et signifikansniveau på 5%.  

 

Variablene for agentkonflikter viser en tendens til, at det kun er de interne agentkonflikter der har 

betydning for valget af udvidet gennemgang. Således er AntEjer (H2), Selskabstype (H2.2) og SumAkt 

(H2.5) alle signifikante med forventet negativt fortegn. Det vil altså sige, at jo større 

informationsasymmetri mellem agent (ejer) og principal (ledelse), desto mindre tilbøjelighed til, at 

vælge udvidet gennemgang. Sammenhængen mellem Rev/UG og AntEjer kan tyde på, at 

agentkonflikter mellem majoritets- og minoritetsaktionærer medfører, at virksomheder ikke vælger 

udvidet gennemgang, hvilket er i overensstemmelse med teorien beskrevet i afsnit 2.5. 

                                                           
69 Det er alene virksomheder med bankgæld som indgår i disse beregninger. 
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Eksterne agentkonflikter, udtrykt ved variablen BankGæld, er ligeledes signifikant, men med modsat 

fortegn end forventet. Således er der ikke negativ sammenhæng mellem valget af udvidet gennemgang 

og hvorvidt en virksomhed har bankgæld. Vi kan ikke se hvorvidt andelen af gælden der skyldes til 

banken har betydning, da variablen er pillet ud. En tilsvarende analyse, hvor variablen ProfGæld 

anvendes i stedet for BankGæld, viser samme resultat.70 Vi afkræfter derfor hypoteserne H2.3 og H2.4. 

Vi konstaterer, at udvidet gennemgang i højere grad end ventet anvendes af virksomheder med 

fremmedfinansiering. Den gennemsnitlige bankgæld for fremmedfinansierede virksomheder med 

udvidet gennemgang er over 1,6 mio. kr., hvilket indikerer, at det ikke kun er de helt små virksomheder 

med fremmedfinansiering, som vælger udvidet gennemgang.  

Den store udbredelse af udvidet gennemgang blandt virksomheder med bankgæld kan forklares af, at 

det kun er 12% af virksomheder med bankgæld der har rådført sig hos deres bank, inden overgangen 

til udvidet gennemgang. Dette baserer sig på en antagelse om, at der generelt er få virksomheder der 

spørger banken inden valg af erklæringstype. Da vores spørgeskema kun betragter de virksomheder 

som endte med at vælge udvidet gennemgang kan vi ikke udelukke, at der har været mange som har 

spurgt deres bank og fået et nej, som så derfor ikke har valgt det. Vi mener dog at vores antagelse er 

acceptabel, baseret på svar fra erhvervsrådgiveren, som giver udtryk, for at kunderne generelt ikke er 

vidende om bankens holdning til erklæringstype: ”Det er nok de færreste virksomheder der kender til 

den betydning revisionsstemplet har for banken”.71  

Ligeledes kan det skyldes at revisorerne, som i 52% af tilfældene har motiveret valget af udvidet 

gennemgang, ikke i tilstrækkelig grad er bekendt med bankernes krav og forventninger til 

erklæringstype: ”Jeg tror ikke alle revisorerne er klar over hvad det har af konsekvens (red. at vælge 

udvidet gennemgang), slet ikke de revisorer der sidder i de mindre huse” (Erhvervsrådgiver, 2016). Ved 

gennemgangen af virksomhedernes motiver for valget af udvidet gennemgang fandt vi at 52% blandt 

andet foretog valget efter anbefaling fra revisor. Sorterer man respondenterne uden bankgæld fra, 

udgør dette tal 57%. Der foreligger altså et potentielt problem i, at revisorerne rådgiver deres kunder 

til at vælge en erklæringstype som ikke opfylder interessenternes behov.  

 

                                                           
70 ProfGæld har således positiv hældning, hvilket betyder at jo større andel af den samlede gæld som skyldes til 
banken, jo større er tilbøjeligheden til at vælge udvidet gennemgang. Variablen er signifikant, dog kun ved 5%. 
P-værdien viser 0,0297, og er således ikke signifikant ved signifikansniveau på 5%. parameterestimatetet viser 
0,098869.  
71 Dette svar er afgivet i efterfølgende mailkorrespondance omhandlende opfølgende spørgsmål.  
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6.2.4 Økonomisk situation og driftsmæssig risiko 

Da en virksomheds økonomiske situation og driftsmæssige risiko forventes at have væsentlig 

betydning for hvorvidt en overgang til udvidet gennemgang medfører ændrede kreditvilkår, analyseres 

dette nedenfor.  

6.2.4.1 Hypoteser om økonomisk situation of driftsmæssig risiko 

(Langli, 2015) argumenterer for, at honoraret til revisor vil stige når en virksomhed har problemer med 

at opfylde going concern forudsætningen72, da revisor vil skulle øge mængden af revisionshandlinger 

for at afdække sin egen risiko for søgsmål som følge af en forkert konklusion i påtegningen. Som følge 

af det øgede revisionshonorar, vil efterspørgslen efter netop revisionsydelsen falde. Når en 

virksomhed dog kun kan vælge mellem revision eller udvidet gennemgang vil den mulige besparelse 

dog være mindre end ved valget mellem revision og ikke-revision. Tilbøjeligheden til at vælge udvidet 

gennemgang frem for revision vil derfor alt andet lige være mindre. Ligeledes vil banker og andre 

interessenter kræve revision af de virksomheder som er i økonomiske vanskeligheder, da de vil have 

en højere grad af sikkerhed for, at tilstedeværelsen og værdiansættelsen af aktiver er korrekt. 

Virksomhederne vil i disse tilfælde beholde revision for at øge sandsynligheden for at fastholde deres 

eksterne finansiering eller evt. at opnå ny fremmedfinansiering.  

H3.1: Udvidet gennemgang vælges i højere grad af virksomheder med god økonomi 

FSR har i samarbejde med Estatistik.dk analyseret konkursramte virksomheder i årene 2010-2015. 

Analysen viser, at der er størst risiko for at gå konkurs for virksomheder der har eksisteret i 3-5 år (FSR 

og E-statistik.dk, 2015). Vi har derfor inkluderet virksomhedernes alder i analysen om den 

driftsmæssige risiko.  

Ud over parametre som likviditet og rentabilitet kan det være svært, at analysere den driftsmæssige 

risiko for en virksomhed ud fra de aggregerede virksomhedsdata. Vi betragter derfor den 

driftsmæssige risiko ud fra regnskabsposterne varelager og debitorer da disse typisk er risikofyldte 

poster i mindre selskaber som kan undergå værditab over kortere perioder.  

H3.2: Valg af udvidet gennemgang er aftagende jo større andel af virksomhedens aktiver der er 

bundet i varelager og debitorer 

For at teste vores hypoteser, opstiller vi nedenstående variable:  

 

 

                                                           
72 Hvis en virksomhed er at betragte som ”going concern” skal virksomheden som minimum kunne fortsætte 
driften 12 mdr. efter balancedagen. ISA 570.13 
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Tabel 6-10 Beskrivelse af forklarende variable for økonomisk situation og driftsmæssig risiko    

Variabel  Forklaring  Hypotese 

Alder  Selskabets alder i antal år (2015 fratrukket etableringsåret)  H3.1 

Alder 3-5  1 hvis virksomheden er 3, 4 eller 5 år og 0 hvis ellers  H3.1 

Alder > 10  1 hvis virksomheden er mere end 10 år gammel  H3.1 

Varelager/Akt  Andel af aktiver der er bundet op i varelager (Varelager ultimo / SumAkt ultimo)  H3.2 

Debitorer/Akt  Andel af aktiver der er bundet op i debitorer (Debitorer ultimo / SumAkt ultimo)  H3.2 

VarDeb/Akt  Andel af aktiver bundet op i varelager og debitorer (Sum (debitorer + varelager ultimo) / SumAkt ultimo)  H3.2 

NegVækstVirk  1 hvis selskabets balancesum er faldet mere end 50% de seneste 4 år, 0 ellers  H3.1 

PosEK  1 hvis selskabet har positiv egenkapital, 0 hvis ellers  H3.1 

LikvGrad  Selskabets likviditetsgrad I (omsætningsaktiver / kortfristet gæld x 100)  H3.1 

SolGrad  Selskabets soliditetsgrad (passiver i alt / egenkapital x 100)  H3.1 

EKforent  Selskabets forrentning af egenkapitalen (res. Før skat / EK ultimo x 100)  H3.1 

LikvGrad>100  1 Hvis selskabets likviditetsgrad er > 100 og 0 hvis ellers  H3.1 

PosEKforent  1 hvis selskabet har positiv forrentning af egenkapitalen og 0 hvis ellers  H3.1 

Kilde: Egen tilvirkning 
Variabel angiver navnet på variable. Hypotese henviser til hvilken hypotese variablen har til formål at teste 

    

 

6.2.4.2 Sammenligning af økonomisk situation og driftsmæssig risiko i virksomheder med 

revision og virksomheder med udvidet gennemgang 

Som det fremgår af Tabel 6-11 nedenfor, er der ikke forskel på Alder og LikvGrad i virksomhederne i 

de to grupper. Dog er der flere virksomheder i alderen 3-5 år der vælger/fastholder revision og flere 

virksomheder over 10 år som vælger udvidet gennemgang. Det kan altså tyde på at de unge 

virksomheder hvor risikoen for konkurs er større, i højere grad har revision. Variablene der viser hvor 

stor en andel af aktiverne der er bundet i varelager og debitorer viser overraskende, at andelen af 

aktiver der er bundet i varelager er højere for selskaber med udvidet gennemgang end revision. Der er 

ikke forskel, når samme variabel for debitorer sammenlignes.  

Tabel 6-11 Oversigt over statistiske forskelle i gennemsnitsværdier for virksomheder der har valgt Udvidet gennemgang 
og virksomheder der har valgt Revision – Økonomisk situation of driftsmæssig risiko 

   REV  UG     Varianstest    Regression 

Variabel  Gns.  Gns.  Afvigelse  T-stat P-værdi    Chi2-test P-værdi   

Alder  10,420  10,518  0,098  1,273 0,203   1,40 0,2364  
Alder 3-5  0,182  0,172  -0,010  2,781 0,005 *  7,59 0,0059 * 
Alder> 10  0,355  0,378  0,023  -4,917 <,0001 *  24,44 <,0001 * 
Varelager/Akt 0,052  0,074  0,022  -13,337 <,0001 *  196,24 <,0001 * 
Debitorer/Akt  0,086  0,083  -0,003  2,100 0,036   4,09 0,0431 * 
VarDeb/Akt  0,138  0,157  0,019  -7,732 <,0001 *  60,34 <,0001 * 
NegVækstVirk  0,076  0,057  -0,019  -8,219 <,0001 *  60,39 <,0001 * 
PosEK  0,836  0,864  0,028  8,456 <,0001 *  66,88 <,0001 * 
LikvGrad  296,116  298,309  2,193  0,641 0,521   0,41 0,5216  
SolGrad  18,420  27,826  9,406  6,759 <,0001 *  40,63 <,0001 * 
EKforent  8,700  14,171  5,470  4,825 <,0001 *  21,23 <,0001 * 
LikvGrad>100  0,587  0,609  0,022  -4,659 <,0001 *  21,78 <,0001 * 
PosEKforent  0,606  0,667  0,061  -13,449 <,0001 *  174,92 <,0001 * 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv. 
Tabellen viser gennemsnitsværdierne for selskaber der har valgt revision og selskaber der har valgt udvidet gennemgang. 
Afvigelse under varianstest viser forskellen mellem gennemsnitsværdierne. T-stat angiver T-test værdierne ved tosidet 
test. Der er foretaget regressionsanalyse af de enkelte forklarende variable med variablen Rev/UG.  
* angiver statistisk signifikans ved 5%.  

 

Der er relativt færre virksomheder der oplever negativ vækst blandt virksomheder med udvidet 

gennemgang (NegVækstVirk). Tilsvarende er andelen af virksomheder med positiv egenkapital (PosEK) 
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større blandt virksomhederne med udvidet gennemgang. SolGrad og EKForrent er også højere for 

virksomheder med udvidet gennemgang end for virksomheder med revision. Som følge af dette er det 

ikke overraskende at antallet af LikvGrad>100, PosEKforrent og Solgrad alle er højere for virksomheder 

med udvidet gennemgang end for virksomheder med revision. Der er altså en stærk indikation af, at 

virksomheder med udvidet gennemgang er mindre risikable og bedre rustet økonomisk. 

6.2.4.3 Resultat af regressionsanalyse for økonomisk situation og driftsmæssig risiko 

Resultaterne viser at variablene Alder> 10, NegVækstVirk, Solgrad og PosEKforent alle er signifikante 

og har den forventede hældning som nævnt i H3. Ældre virksomheder over 10 år vælger i højere grad 

udvidet gennemgang. Ligeledes er der sammenhæng mellem bedre soliditetsgrad og valget udvidet 

gennemgang. Hvis virksomhederne har en likviditetsgrad over 100 og positiv forrentning af 

egenkapitalen, er der ligeledes højere sandsynlighed for at udvidet gennemgang vælges.  

Tabel 6-12 Resultater af regressionsanalyse for økonomisk situation og driftsmæssig risiko 

Variabel  H Forv.   Koefficient   Std. Afvigelse   Chi2-test   P-værdi    Odds ratios 

Alder 3-5  H3.1 -  -0,00973260  0,014  0,5  0,4815   0,983 
Alder > 10  H3.1 +  0,05296909  0,011  22,02  <,0001 *  1,108 
NegVækstVirk H3.1 -  -0,06899520  0,022  9,83  0,0017 *  0,887 
SolGrad  H3.1 +  0,00020454  0,000  7,05  0,0079 *  1,240 
LikvGrad>100 H3.1 +  0,02164716  0,012  3,52  0,0608   1,050 
PosEKforent H3.1 +   0,12381712   0,012   112,15   <,0001 *   1,270 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv. 
Resultater af den logistiske regression med de angivne variable. H viser hvilken hypotese variablen tester.  
Forv. Viser vores forventede fortegn til koefficienten med udgangspunkt i den opstillede hypotese.  
* angiver signifikans ved et signifikansniveau på 5%.  

 

På baggrund af ovenstående accepteres H3.1 om, at selskaber med god økonomi i højere grad vælger 

udvidet gennemgang end selskaber med dårlig økonomi. Vi vurderer, at dette er en væsentlig faktor 

for vores vurdering af effekten på prisen for finansiering samt adgangen til finansiering som analyseres 

i afsnit 7.  

Variablene til hypotese 3.2 blev ikke medtaget i den endelige regressionsmodel. Der er derfor foretaget 

en særskilt regressionsanalyse hvor variablen VarDeb/Akt er medtaget i stedet for variablene 

Varelager og Debitorer. Denne analyse viser, at når andelen af aktiverne der er bundet i varelager og 

debitorer øges, øges tilbøjeligheden til at vælge udvidet gennemgang ligeledes. 73  Dette er 

overraskende, men kan forklares af ovenstående, samt forholdene beskrevet i afsnit 6.2.2.  

  

                                                           
73 Med en regressionskoefficient på 0,6764 og en p-værdi <0,0001.  
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6.2.5 Fremtidsplaner 

En virksomheds fremtidsplaner kan indebære ekspansion eller omstrukturering, hvor ny kapital skal 

skaffes. Med henblik på at besvare underspørgsmål 4.a i problemformuleringen finder vi det 

interessant, at analysere hvorvidt udvidet gennemgang vælges af virksomheder som er i vækst eller 

omstruktureres.  

6.2.5.1  Hypoteser om fremtidsplaner 

Hvis virksomheden har foretaget, eller planlægger fremtidige, omstruktureringer af virksomheden, vil 

der være øget tilbøjelighed til ikke at vælge udvidet gennemgang. Dette skyldes at der er 

informationsasymmetri mellem nye kapitalejere/långivere og eksisterende ejere. De nye interessenter 

vil have høj grad af sikkerhed, da årsrapporterne vil være en væsentlig del af deres beslutningsgrundlag 

for at stille kapital til rådighed for virksomheden. Af afsnit 2.2 fremgår det, at årsrapporten og kendskab 

til ledelsen er de vigtigste kilder til interessenternes vurdering af virksomheder. I disse tilfælde vil 

eksterne långivere og nye kapitalejere have mindre kendskab til ledelsen, og derved være mere 

afhængig af oplysningerne i årsrapporten. En anden indikator for hvorvidt en virksomhed er i en 

omstruktureringsproces kan være, om virksomheden har modtaget ansvarlig lånekapital, enten som 

del af en ekstern investors investering eller som supplement for at nedbringe risikoen på investorens 

indskud.  

H4.1: Virksomheder som er blevet omstruktureret inden for de sidste fire år har lavere tilbøjelighed til 

at vælge udvidet gennemgang 

H4.2: Tilbøjeligheden til at vælge udvidet gennemgang er aftagende hvis virksomheden er i vækst 

For at teste hypoteserne opstilles følgende variable:  

Tabel 6-13 Beskrivelse af forklarende variable - Fremtidsplaner    

Variabel  Forklaring  Hypotese 

ØgetKap  1 hvis selskabskapitalen er udvidet i de seneste 4 år af selskabets levetid  H4.1 

∆Kap  1 hvis selskabskapitalen er ændret i de seneste 4 år af selskabets levetid  H4.1 

AnsLån  1 hvis selskabet har ansvarlig lånekapital, 0 hvis ellers  H4.1 

VækstVirk  1 hvis selskabets balancesum er steget mere end 50% de seneste 4 år, 0 ellers  H4.2 

Kilde: Egen tilvirkning 
Variabel angiver navnet på variable. Hypotese henviser til hvilken hypotese variablen har til formål at teste 

    

 

6.2.5.2 Sammenligning af fremtidsplaner i virksomheder med revision og virksomheder med 

udvidet gennemgang 

Variablene i denne gruppe viser entydigt at virksomheder der er blevet omstruktureret i højere grad 

vælger revision. Således viser ØgetKap, ∆Kap og AnsLån alle mindre gennemsnitsværdier for udvidet 

gennemgang end for revision, med betydelige t-test værdier. Der er ikke forskel på VækstVirk i de to 

grupper. Resultaterne fremgår af Tabel 6-14. 
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Tabel 6-14 Oversigt over statistiske forskelle i gennemsnitsværdier for virksomheder der har valgt Udvidet gennemgang 
og virksomheder der har valgt Revision - Fremtidsplaner 

   REV  UG     Varianstest    Regression 

Variabel  Gns.  Gns.  Afvigelse  T-stat P-værdi    Chi2-test P-værdi   

ØgetKap  0,043  0,022  -0,020  -13,506 <,0001 *  139,94 <,0001 * 
∆Kap  0,059  0,032  -0,027  -15,313 <,0001 *  182,58 <,0001 * 
AnsLån  0,018  0,011  -0,007  -6,318 <,0001 *  32,82 <,0001 * 

VækstVirk  0,154  0,156  0,002  0,503 0,615   0,25 0,6150  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv. 
Tabellen viser gennemsnitsværdierne for selskaber der har valgt revision og selskaber der har valgt udvidet gennemgang. 
Afvigelse under varianstest viser forskellen mellem gennemsnitsværdierne. T-stat angiver T-test værdierne ved tosidet 
test. Der er foretaget regressionsanalyse af de enkelte forklarende variable med variablen Rev/UG.  
* angiver statistisk signifikans ved 5%.  

 

6.2.5.3 Resultat af regressionsanalyse for fremtidsplaner 

Resultaterne fra variabelgruppen fremtidsplaner viser, at både AnsLån og ØgetKap er signifikante. 

Begge variable viser den forventede sammenhæng mellem den afhængige variabel og den forklarende 

variabel. Således er der negativ sammenhæng mellem om selskaberne har ændret kapitalen samt 

modtaget ansvarlig lånekapital og valget af udvidet gennemgang. Vi accepterer derfor H4.1 om, at 

virksomheder der er blevet omstruktureret inden for de seneste 4 år har mindre tilbøjelighed, til at 

vælge udvidet gennemgang. H4.2 forkastes da denne variabel ikke viste sig, at være signifikant i afsnit 

6.2.5.2. Således har det betydning om virksomheden er blevet omstruktureret. Udvidet gennemgang 

vælges dog stadig i høj grad blandt vækstvirksomheder, hvilket er en vigtig pointe i forhold til vores 

analyse i afsnit 8.  

Tabel 6-15 Resultater af regressionsanalyse - Fremtidsplaner 

Variabel  H Forv.   Koefficient   Std. Afvigelse   Chi2-test   P-værdi    Odds ratios 

ØgetKap  H4 -  -0,25516580  0,032  63,68  <,0001 *  0,938 
AnsLån  H4 -  -0,14360030  0,046  9,88  0,0017 *  0,751 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre 
Resultater af den logistiske regression med de angivne variable. H viser hvilken hypotese variablen tester. Forv. Viser 
vores forventede fortegn til koefficienten med udgangspunkt i den opstillede hypotese.  
* angiver signifikans ved et signifikansniveau på 5%.  

 

6.2.6 Signalværdi 

I dette afsnit analyseres hvorvidt udvidet gennemgang vurderes, at opfylde virksomhedernes krav 

om at signalere åbenhed. Som beskrevet i afsnit 2.6 er der, for mange virksomheder, en signalværdi i 

at lade deres regnskaber revidere.  

6.2.6.1 Hypoteser om signalværdi 

For at teste hvorvidt signalværdien har indflydelse på valget af udvidet gennemgang, antager vi, at 

virksomheder der vægter signalværdi højt også er mere tilbøjelige til at overholde øvrig lovgivning i 

forhold til rapporterings- og betalingsfrister. Revisor skal rapportere hvis fristerne for indberetninger 
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og betalinger til det offentlige ikke overholdes, da ledelsen kan ifalde ansvar herfor74. Vi har derfor 

opsat nedenstående hypotese: 

H5: Virksomheder der vægter signalværdi højt, har mindre tilbøjelighed til at vælge udvidet 

gennemgang 

Vi har i denne variabelgruppe inkluderet variablen Big Six, som viser om en virksomhed har valgt én af 

de 6 største revisionsvirksomheder eller ej. Vi antager her at valget af en anerkendt revisor kan være 

udtryk for, at en virksomhed vil signalere troværdighed baseret på teorien beskrevet i afsnit 2.6. Vores 

test af ovenstående hypotese testes ved følgende forklarende variable.  

Tabel 6-16 Beskrivelse af forklarende variable - Signalværdi    

Variabel  Forklaring  Hypotese 

Big Six 

 

1 hvis selskabets revisor er Deloitte, EY, PwC, KPMG, Beierholm eller BDO, 0 hvis ellers. For selskaber 
som ikke har angivet en revisor er værdien 0 antaget. Dette er tilfældet for 7,04% af virksomheder med 
udvidet gennemgang og 7,34% af virksomhederne med revision.  
 

 

H5 

Forb/supp 14 
 

1 hvis revisor har taget forbehold eller tilføjet supplerende oplysninger i årsrapporten i 2014 (1 hvis 
"REV", "RTF", "RGF" eller "RLL" er angivet i rubrikken revisoranmærkning.  
 

 
H5 

Forb/supp 12  1 hvis revisor har taget forbehold eller tilføjet supplerende oplysninger i årsrapporten i 2012  H5 

RapHast  Antal dage fra balancedag til offentliggørelse af årsrapport hos Erhvervsstyrelsen  H5 

ForsinkRap  1 hvis regnskabet er indleveret efter 31. maj 2015, 0 hvis ellers  H5 

Kilde: Egen tilvirkning 
Variabel angiver navnet på variable. Hypotese henviser til hvilken hypotese variablen har til formål at teste  

    

 

6.2.6.2 Sammenligning af signalværdi i virksomheder med revision og virksomheder med 

udvidet gennemgang 

Tabel 6-17 Oversigt over statistiske forskelle i gennemsnitsværdier for virksomheder der har valgt Udvidet gennemgang 
og virksomheder der har valgt Revision - Signalværdi 

   REV  UG     Varianstest    Regression 

Variabel  Gns.  Gns.  Afvigelse  T-stat P-værdi    Chi2-test P-værdi   

Big Six  0,332  0,508  0,175  37,162 <,0001 *  1417,32 <,0001 * 
Forb/supp 14  0,189  0,139  -0,049  -14,518 <,0001 *  189,55 <,0001 * 
Forb/supp 12  0,194  0,191  -0,003  -0,841 0,400   0,71 0,3998  
RapHast  139  136  -3,146  -8,963 <,0001 *  79,22 <,0001 * 
ForsinkRap   0,442   0,412   -0,031   -6,470 <,0001 *   42,00 <,0001 * 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv. 
Tabellen viser gennemsnitsværdierne for selskaber der har valgt revision og selskaber der har valgt udvidet gennemgang. 
Afvigelse under varianstest viser forskellen mellem gennemsnitsværdierne. T-stat angiver T-test værdierne ved tosidet 
test. Der er foretaget regressionsanalyse af de enkelte forklarende variable med variablen Rev/UG.  
* angiver statistisk signifikans ved 5%.  

 

Der er en meget stor andel af virksomhederne, der har valgt udvidet gennemgang, som har Big Six som 

revisor, 50,8% for udvidet gennemgang mod 33,2% for revision. Der er ikke forskel i antallet af 

forbehold eller supplerende oplysninger i 2012 (Forb/supp 12) mellem de to grupper. Der er dog et 

væsentlig fald i antallet af forbehold og supplerende oplysninger for de virksomheder som er overgået 

                                                           
74 Jf. erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, skal supplerende oplysning altid gives, hvis revisor som led i sit 
arbejde er blevet bekendt med forhold, som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan 
ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden 
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til udvidet gennemgang i 2014. Dette skyldes formentligt at revisor går mindre i dybden under udvidet 

gennemgang og derfor ikke opdager forhold der skal rapporteres. Dette kan således ikke bruges som 

indikator for signalværdien. Når der ses på RapHast og ForsinkRap er virksomhederne med udvidet 

gennemgang hurtigere til at rapportere, og overskrider i færre tilfælde rapporteringsfristen. 

Overordnet set er der således ikke indikationer af, at udvidet gennemgang vælges af virksomheder 

som ikke vægter signalværdi højt.  

6.2.6.3 Resultat af regressionsanalyse for signalværdi 

Som det fremgår af Tabel 6-18, er begge variable i denne kategori signifikante, dog med omvendt 

sammenhæng end forventet i H5. Således viser variablen Big Six, at der er positiv sammenhæng 

mellem at have én af de 6 største revisionshuse som revisor, og valget af udvidet gennemgang. 

Ligeledes har virksomhederne der har valgt udvidet gennemgang mindre tilbøjelighed til at indlevere 

deres årsrapport for sent. Herudover så vi, at der ikke er forskel i omfanget af supplerende oplysninger 

i 2012, blandt de to grupper. Vi forkaster derfor H5 om, at selskaber der vægter signalværdi højt, i 

mindre grad vælger udvidet gennemgang.  

Tabel 6-18 Resultater af regressionsanalyse - signalværdi 

  
    

Variabel  H Forv.   Koefficient   Std. Afvigelse   Chi2-test   P-værdi  Odds ratios 

Big Six  H5 -  0,45653938  0,010  2053,9  <,0001 *  2,502 
ForsinkRap  H5 +   -0,05726600   0,010   31,46   <,0001 *  0,893 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv 
Resultater af den logistiske regression med de angivne variable. H viser hvilken hypotese variablen tester.  
Forv. Viser vores forventede fortegn til koefficienten med udgangspunkt i den opstillede hypotese.  
* angiver signifikans ved et signifikansniveau på 5%.  

 

Forklaringen på den høje repræsentation af Big Six revisionsvirksomheder blandt udvidet gennemgang, 

skal formentlig ikke findes i signalteorien, men i stedet forklares via revisors anbefaling som ét af de 

primære motiver for virksomheder, til at vælge udvidet gennemgang jf. afsnit 6.2.1. Her svarede 52%, 

at de havde valgt udvidet gennemgang efter råd fra deres revisor. Analysen tyder på, at de store 

revisionsvirksomheder i højere grad har informeret deres kunder om mulighederne for valg af 

erklæringstypen udvidet gennemgang. Dette bakkes op af Tom Vile Jensen fra FSR: ”Mit indtryk er, at 

de større revisionsfirmaer har faktisk taget kontakt, ret systematisk, til deres kunder, for at sige der er 

en mulighed, - det er jo ikke sikkert du skal have det, men du skal vide at det er muligt” (Bretting, 2015, 

s. 47) 

6.2.7 Forklaringsgrad  

Den samlede regressionsmodel har en forklaringsgrad på 5,36%, forklaret ved R2-værdien i 

dataoutputtet, jf. bilag 13.23. Forklaringsgraden fortæller, hvor stor en del af variationen i den 

afhængige variabel Y (Rev / UG) som forklares af modellen. Selvom forklaringsgraden er lav, kan vi ikke 

konkludere, at modellen ikke viser sammenhængen mellem de forklarende variable og valget af 
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udvidet gennemgang eller revision. Således er 17 ud af modellens 18 variable signifikante. Vi 

konkluderer derfor, at der også ligger andre overvejelser bag valget af udvidet gennemgang, end de 

forhold vi har analyseret. I afsnit 2.2 så vi, at personlig kontakt til ledelsen vægter lige så højt som 

årsrapporten ved vurdering af virksomheden. Derfor kan valget af udvidet gennemgang eller revision 

være ”irrationelt” i forhold til de parametre modellen måler.  

Da erklæringstypen fortsat er ny på markedet, og antaget for mange virksomheder ukendt, kan dette 

bevirke, at de tendenser vi ser i vores model ikke har fået fuld effekt endnu, hvorfor en måling på et 

senere tidspunkt, hvor alle virksomheder aktivt har foretaget et valg mellem udvidet gennemgang og 

revision, måske ville vise en højere forklaringsgrad.  

6.2.8 Kritik af modellen og variable 

Regnskabsdata for udvidet gennemgang er generelt behæftet med mere usikkerhed end for revision,75 

og derved kan der være bias i de nominelle variable for disse virksomheder. Der er dog ingen metode 

der kan rense tallene for dette.  

Analysen er baseret på aggregerede virksomhedsdata og de opstillede variable vil i nogle tilfælde være 

svage måleparametre for vores opstillede hypoteser, ligesom en variabel kan vise sig, at måle flere 

forskellige forhold. Således kan man lige såvel argumentere for, at variablene under 

fremtidsperspektiver kan være tegn på at en virksomhed er i krise. En særskilt regressionsanalyse viser 

eksempelvis, at der er negativ sammenhæng mellem den afhængige variabel ØgetKap og de 

forklarende variable LikvGrad og EKforent.76 Dog er der samtidig positiv sammenhæng mellem den 

afhængige variabel ØgetKap og den forklarende variabel VækstVirk. 76  Der er altså tale om et 

fortolkningsspørgsmål. 

Analysen inddrager både egenfinansierede og fremmedfinansierede virksomheder. For at verificere, 

at vi kan anvende analyserne til at drage konklusioner om virksomheder med bankgæld har vi foretaget 

en tilsvarende regressionsmodel som udelukkende indeholder fremmedfinansierede virksomheder. 

Resultaterne ændrer ikke på vores konklusioner. Resultaterne fremgår af bilag 13.29.  

  

                                                           
75 Da erklæringen om udvidet gennemgang jf. afsnit 4.4 afgiver en lavere grad af sikkerhed, og derved er der 
større risiko for væsentlige fejl i regnskaber med en erklæring om udvidet gennemgang. 
76 Ved signifikansniveau på både 5% og 1%.  
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6.3 Delkonklusion 

Vi kan på baggrund af analysen, af de virksomheder der har valgt udvidet gennemgang, overordnet set 

konkludere, at udvidet gennemgang anvendes væsentlig bredere end forventet. Antagelsen om, at 

erklæringstypen kun er for ikke-komplekse egenfinansierede virksomheder kan således afvises, selvom 

der er mange ejendomsselskaber og holdingselskaber der vælger udvidet gennemgang. Således er der 

en større andel af virksomheder med bankgæld der vælger udvidet gennemgang end revision, ligesom 

disse virksomheder også i højere grad har aktiver som er omfattet af væsentlige regnskabsmæssige 

skøn i form af varelager og debitorer. En fremmedfinansieret virksomhed med udvidet gennemgang 

har i gennemsnit bankgæld på over 1,6 mio. kr. Dette strider imod vores antagelser om, at eksterne 

agentkonflikter ville begrænse anvendelsesmulighederne for udvidet gennemgang. Vi så således, at 

interne agentkonflikter i højere grad begrænser anvendelsesmulighederne. Der er dog flere årsager til 

disse overraskende resultater. Vi så således, at kun 12% af de virksomheder som har bankfinansiering 

har forespurgt deres bank om deres holdning, inden skiftet fra revision.  

Det viser sig, at anbefaling fra revisor i høj grad har været motivet for valget af erklæringstypen, hvilket 

medfører, at det er revisors vurdering af interessentkredsens behov, der i mange tilfælde ligger til 

grund for valget. Dog mener en tredjedel af virksomhederne også, bankgæld eller ej, at virksomhedens 

interessenter ikke stiller krav om fuld revision. Disse to forhold kan forklares af, at det er de økonomisk 

sunde virksomheder som vælger udvidet gennemgang, da disse har en stærkere forhandlingsposition 

og er mindre afhængige af kreditgiverne.  

Endvidere fandt vi, at virksomheder som er blevet omstruktureret i mindre omfang vælger udvidet 

gennemgang, hvilket kan skyldes, at de er afhængige af, at tiltrække ny finansiering, og derved vise et 

regnskab med høj grad af sikkerhed, selvom vi konkluderer, at udvidet gennemgang ikke ser ud til at 

være foretrukket af virksomheder som ikke vægter signalværdi højt.  
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7 Analyse af konsekvenser for virksomhedernes administrative byrder 

I dette afsnit analyseres konsekvenserne for virksomhedernes administrative byrder, både interne og 

eksterne, ved overgang til udvidet gennemgang. Analyserne foretages på baggrund af 

spørgeskemaer og interviews og suppleres med observationer fra foregående afsnit. Herved søges 

således at besvare underspørgsmål 3 i problemformuleringen. 

Som beskrevet i afsnit 4.2, skal revisor som udgangspunkt foretage færre handlinger ved en udvidet 

gennemgang end ved en revision, ligesom der ikke skal afgives protokol. De færre handlinger foretaget 

af revisor, som specielt består af efterprøvning og stikprøvekontrol, forventes at kunne medføre et 

lavere honorar til revisor samt at kunne medføre et fald i virksomhedens interne tidsforbrug på at 

assistere revisor i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.  

Effekten på virksomhedernes administrationsomkostninger analyseres på baggrund af de udsendte 

spørgeskemaer og suppleres af konklusioner fra afsnit 6.  

7.1 Ekstern besparelse på honorar til revisor 

Erhvervsstyrelsens forventning til honoraret, for de selskaber der havde mulighed for at vælge udvidet 

gennemgang, var en besparelse på ca. 25%, svarende til ca. 5.000 kr. for en gennemsnitligt 

virksomhed 77 . Erhvervsstyrelsen har altså ved deres beregninger defineret en gennemsnitlig 

virksomhed til i at have haft et revisionshonorar på ca. 20.000 kr. ved revision. Disse virksomheder 

vurderedes, alt andet lige, at kunne få foretaget udvidet gennemgang for et honorar til revisor på 

15.000 kr.  

Ved spørgeskemaundersøgelserne har virksomheder og revisorer forholdt sig til spørgsmål relateret til 

honoraret til revisor herunder størrelsen af honoraret ved overgang til udvidet gennemgang. 

Honoraret til revisor indeholder ofte flere elementer end den rene ydelse for udvidet 

gennemgang/revision. I flere tilfælde aftales, og faktureres, en samlet pris for selve erklæringsydelsen 

og øvrige tæt beslægtede opgaver i forbindelse med regnskabsafslutningen, samt besvarelse på 

mindre spørgsmål i årets løb78.  

Virksomhederne svarer da også, jf. bilag 13.5, at revisor i høj grad leverer andre ydelser end udvidet 

gennemgang. Det er helt sædvanligt at revisor assisterer med opstilling af årsrapporten (82%), 

Indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen (89%), skatteberegning (81%), Indberetning af 

                                                           
77 Beregnet ved oplysninger fra pressemeddelelsen. 236.000.000/47.000 = 5.021 kr.  
78 Baseret på egne erfaringer fra henholdsvis 5 og 7 år i revisionsbranchen, med hovedvægt på revision af små- 
og mellemstore virksomheder. 
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selskabs-selvangivelsen (84%). Herudover svarer 61% at revisor også leverer rådgivning, og 16% at 

revisor leverer bogføringsassistance.  

Der er som følge af variationen i virksomhederne der vælger udvidet gennemgang, og forventningen 

til respondenternes evne til at opdele honoraret til revisor på de forskellige områder, knyttet stor 

usikkerhed til virksomhedernes estimater af honoraret til revisor, herunder om honoraret indeholder 

andre elementer end selve erklæringsdelen. Vores forventning til respondenternes evne til at opdele 

honoraret til revisor medførte, at vi ikke spurgte specifikt til honoraret for udvidet gennemgang, men 

til det samlede honorar til revisor.  

Vi har ikke nogle oplysninger om hvorvidt Erhvervsstyrelsens beregninger baserer sig på den rene 

erklæringsydelse, eller om besparelsen også relaterer sig til øvrige ydelser leveret af revisor. Vi 

formoder dog, at beregningerne er foretaget på den rene erklæringsydelse, da øvrige ydelser leveret 

af revisor ikke påvirkes af valget af erklæringstype. 

7.1.1 Besparelse ved overgang 

Som angivet i afsnit 5.1.2 er der ved udtræk fra Navne & Numre Erhverv i alt 21.076 virksomheder der 

i 2014 har valgt udvidet gennemgang. Heraf har 9.031 virksomheder haft udvidet gennemgang i et år, 

mens 12.045 har haft udvidet gennemgang i to år. 

Blandt motiverne for overgangen til udvidet gennemgang angiver 67% af virksomhederne, som 

tidligere nævnt, at de var motiverede af en besparelse på honoraret til revisor. Revisorernes besvarelse 

på virksomhedernes forventning, bærer også præg af, at de fleste virksomheder har haft en 

forventning om et reduceret honorar. Kun 8% af revisorerne oplever at klienterne ikke har en 

forventning om reduceret honorar. Vi vurderer, at virksomhedernes forventning til honoraret i nogen 

grad hænger sammen med revisors rådgivning om produktet. 52% af virksomhederne svarer, at 

motivet for valget af udvidet gennemgang var påvirket af anbefaling fra revisor.  

42% eller direkte omregnet 8.85279 af virksomhederne angiver at de har sparet på honoraret til revisor 

efter overgang til udvidet gennemgang. Dette udfald valideres ved en kvantificering af følgende 

spørgsmål til revisorerne; ” Har der ved overgang fra revision til udvidet gennemgang, været 

besparelser for klienterne på honoraret første år? (Udelukkende på erklæringsdelen)"80. For at kunne 

kvantificere den andel af virksomhederne, der ifølge revisorerne har opnået besparelse, har vi tildelt 

de fem svarmuligheder henholdsvis 100, 75, 50, 25 og 0% i andel af den enkelte revisors klienter der 

                                                           
79 Ekstrapoleret til hele populationen ved 21.076*42% =8.852 virksomheder 
80  Sorteret således at der kun er medtaget svar fra de 79 revisorer der har afgivet erklæring om udvidet 
gennemgang, jf. besvarelse af spørgsmål 2 i samme spørgeskema. 
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har opnået besparelse.  Med den foretagne vægtning svarer revisorerne at 45% af deres klienter har 

opnået besparelse, hvilket er på niveau med virksomhedernes svar på 42%.  

Tabel 7-1 Besparelser for klienterne på honoraret første år 

Udsagn  

Andel af 
revisors 
klienter 

med 
besparelse  Antal revisorer  

Vægtet 
andel  

Vægtet 
antal 

klienter 
med 

besparelse 

Ja, det har været tilfælde for alle klienter  100%                           11   13,92%  13,92% 

Ja, det har været tilfældet for de fleste klienter  75%                           17   21,52%  16,14% 

Ja, det har været tilfældet for ca. halvdelen af klienterne  50%                             9   11,39%  5,70% 

Ja, men kun for de færreste klienter  25%                           29   36,71%  9,18% 

Nej, aldrig  0%                           13   16,46%  0,00% 

                             79   100,00%  44,94% 
Kilde: Bilag 13.6 "Har der ved overgang fra revision til udvidet gennemgang, været besparelser for klienterne på 
honoraret første år? (Udelukkende på erklæringsdelen)" 

 

Som ovenfor angivet, er der knyttet stor usikkerhed til virksomhedernes estimater af honoraret til 

revisor, herunder om honoraret indeholder andre elementer end selve erklæringsdelen. Det vurderes 

derfor, at virksomhedernes svar vedrørende honoraret til revisor ligger i den høje ende i forhold til 

vurdering af besparelsen på honoraret til selve erklæringsdelen. Virksomhedernes estimater vurderes 

dog at kunne anvendes til en øvre grænse for den besparelse der er opnået ved overgang til udvidet 

gennemgang.  

178 virksomheder har svaret på spørgsmålet i Tabel 7-2. Ved en gennemsnitsbetragtning af 

intervallerne og et vægtet honorar baseret herpå, fremgår det at et gennemsnitligt honorar til revisor 

ved seneste regnskabsaflæggelse er 30.140 kr.  

Tabel 7-2 Honorar til revisor, i forbindelse med seneste regnskab med udvidet gennemgang 

Udsagn  Gennemsnit af interval  Antal virksomheder  Vægtet andel  Vægtet honorar 

0 - 5.000 kr.                      2.500   1  0,56%                           14  

5.001 - 10.000 kr.                      7.500   13  7,30%                         548  

10.001 - 15.000 kr.                    12.500   10  5,62%                         702  

15.001 - 20.000 kr.                    17.500   26  14,61%                      2.556  

20.001 - 25.000 kr.                    22.500   26  14,61%                      3.287  

25.001 - 30.000 kr.                    27.500   23  12,92%                      3.553  

30.001 - 35.000 kr.                    32.500   19  10,67%                      3.469  

35.001 - 40.000 kr.                    37.500   12  6,74%                      2.528  

Mere end 40.000 kr.   50.000*  48  26,97%                    13.483  

    178  100,00%                    30.140  

Kilde: Bilag 13.5 - "Hvor meget betalte virksomheden i honorar til revisor, i forbindelse med seneste regnskabsaflæggelse 
med udvidet gennemgang?" 

* 50.000 er fastsat ud fra bedste overbevisning.  

 

Både virksomhederne og revisorerne har besvaret spørgsmål om den procentvise besparelse; 

virksomhederne på baggrund af deres eget honorar og revisorerne som et gennemsnit af de 
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virksomheder revisorerne har afgivet erklæring om udvidet gennemgang på81. Ved en gennemsnits-

betragtning af intervallerne og en vægtet andel baseret herpå fremgår det, at virksomhederne har 

opnået en besparelse på 16,96% mens revisorerne vurderer, at virksomhederne har opnået en 

besparelse på 7,62%, se Tabel 7-3.  

Tabel 7-3 Virksomhedernes og revisorernes vurdering af den procentvise besparelse         

Virksomhedernes udsagn  
Gennemsnit af 

interval  

Antal 
virksom-

heder  
Vægtet 
andel  

Vægtet 
procentvis 
besparelse 

1 - 10%  5,50%  26  37,14%  2,04% 

11 - 20%  15,50%  22  31,43%  4,87% 

21 - 30%  25,50%  15  21,43%  5,46% 

31 - 40%  35,50%  2  2,86%  1,01% 

Mere end 40%  50%*  5  7,14%  3,57% 

    70  100,00%  16,96% 

Revisorernes udsagn  
Gennemsnit af 

interval  
Antal 

revisorer  
Vægtet 
andel  

Vægtet 
procentvis 
besparelse 

1 - 10%  5,50%  54  81,82%  4,50% 

11 - 20%  15,50%  10  15,15%  2,35% 

21 - 30%  25,50%  2  3,03%  0,77% 

31 - 40%  35,50%  0  0,00%  0,00% 

Mere end 40%  50%*  0  0,00%  0,00% 

    66  100,00%  7,62% 
Kilde: Egen tilvirkning baseret på bilag 13.5"Hvor meget har virksomheden procentvis sparet på honoraret til revisor?" og 
bilag 13.6 "For de sager, hvor klienter har sparet på honoraret, hvor meget er der gennemsnitligt sparet?" 

* 50% er fastsat ud fra bedste overbevisning.                  

 

På trods af, at Big Six, ifølge Tom Vile Jensen fra FSR, i højere grad end de mindre revisionshuse har 

introduceret virksomhederne for udvidet gennemgang, vurderer 17 ud af 21 af revisorerne hos Big Six 

at besparelsen ligger mellem 1 og 10%, de resterende svarer ved ikke. Virksomheder med Big Six som 

revisor vurderes altså af deres revisor at have opnået en besparelse på 5,5%,  

Tabel 7-4 Estimering af honorar til revisor ved revision før overgang til udvidet gennemgang   

  Besvarelser  Erhvervsstyrelsen 

Honorar for udvidet gennemgang ved seneste regnskabsaflæggelse                    30.140                     15.000  

Virksomhedernes procentvise besparelse ved overgang  16,96%  25% 

Honorar for revision før overgang til udvidet gennemgang                    36.298                     20.000  

Kilde: Egen tilvirkning baseret på Tabel 7-2 Honorar til revisor, i forbindelse med seneste regnskab med udvidet 
gennemgang og Tabel 7-3 Virksomhedernes og revisorernes vurdering af den procentvise besparelse og 
(Erhvervsstyrelsen, 2013) 

 

Ved anvendelse af virksomhedernes svar på honoraret for udvidet gennemgang og besparelsen i 

procent vurderes det, at virksomhederne før overgang til udvidet gennemgang har betalt 36.298 kr. i 

                                                           
81  Sorteret således at der kun er medtaget svar fra de 79 revisorer der har afgivet erklæring om udvidet 
gennemgang, som har svaret at der er en besparelse jf. besvarelse af spørgsmål 2 og 5 i samme spørgeskema. 
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honorar til revisor, altså en besparelse på 6.158 kr. Vi gør igen opmærksom på usikkerheden ved 

virksomhedernes vurdering af det samlede honorar til revisor jf. ovenfor i dette afsnit. 

Ved en krydstabulering af virksomhedernes svar på spørgsmål 10 ” (…) honorar til revisor i forbindelse 

med seneste regnskabsaflæggelse med udvidet gennemgang” og spørgsmål 12 ” (…) procentvis 

besparelse på honoraret til revisor”, for de 66 virksomheder der har afgivet et kvantitativt målbart svar 

til begge spørgsmål, fremkommer en honorarbesparelse på 5.742 kr., se bilag 13.19.  

7.1.1.1 Opsummering: 

På baggrund af besvarelserne og de foretagne beregninger, er det nu muligt at foretage en estimering 

af den gennemsnitlige besparelse på revisionshonoraret ved overgang til udvidet gennemgang. Vi har 

opstillet tre beregninger; en beregning af den nedre og den øvre grænse samt et ”bedste bud”. Der er 

ved beregningen tre variable faktorer: 

• V1: Andelen af virksomheder der har oplevet en besparelse 

• V2: Honorar før overgang til udvidet gennemgang 

• V3: Procentvis besparelse 

For beregning af den nedre grænse for den gennemsnitlige besparelse er anvendt følgende 

observationer:  

• V1: virksomhederne vurderede at 42% af virksomhederne havde opnået en besparelse 

• V2: Erhvervsstyrelsens estimat på honoraret før overgang til udvidet gennemgang var 20.000 

kr.  

• V3: revisorerne vurderede at den procentvise besparelse på honoraret var 7,62%.  

For beregning af den øvre grænse for den gennemsnitlige besparelse er anvendt følgende 

observationer:  

• V1: revisorerne vurderede at 44,94% af virksomhederne havde opnået en besparelse 

• V2: virksomhedernes estimat på honoraret før overgang til udvidet gennemgang var 36.298 

kr.  

• V3: virksomhederne vurderede at den procentvise besparelse på honoraret var 16,96%.  

For hver af de tre variable er der, for vores ”bedste bud”, anvendt en median mellem den nedre og 

øvre variabel.  

Den nedre og øvre grænse for andelen af virksomheder der har sparet, er reguleret med den statistiske 

usikkerhed der er ved et konfidensinterval på 95% i henholdsvis nedad- og opadgående retning, 

hvormed vi med 95% sikkerhed kan sige, at andelen er retvisende for hele populationen.  
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Baseret på besvarelserne er den gennemsnitlige besparelse ved anvendelse af de mest negative 

variable 1.524 kr. pr. virksomhed og ved de mest positive variable 6.158 kr. Vi vurderer at vi med 

rimelig grad af sikkerhed kan fastslå, at den administrative lettelse for virksomhederne ligger inden for 

dette spænd. Ved anvendelse af medianen for de tre variable opnås et ”bedste bud” på 3.460 kr., 

hvilket vi i afhandlingen vil anvende som den opnåede lettelse på de eksterne administrative byrder 

for de mindre virksomheder efter to år med udvidet gennemgang.  

Tabel 7-5 Samlet administrativ lettelse ved indførelse af udvidet gennemgang 

  Baseret på respondenternes svar  

  Nedre grænse  Bedste bud*  Øvre grænse  

Virksomheder der har valgt UG             21.076              21.076              21.076   

Andel af virksomheder der har oplevet besparelse  42,00%  43,47%  44,94%  

Statistisk usikkerhed ved antal virksomheder**  -7,20%    11,00%  

Virksomheder der har opnået besparelse               7.334                9.162              11.790   

        

Besparelse:        

Honorar før overgang til udvidet gennemgang             20.000              28.149              36.298   

        

Procentvis besparelse  7,62%  12,29%  16,96%  

Gennemsnitlig besparelse pr. virksomhed               1.524                3.460                6.158   

        

Besparelse i alt      11.179.477       31.702.329       72.599.065   

Kilde: Egen tilvirkning baseret på tabellerne 7-1 til 7-4 og (Erhvervsstyrelsen, 2013) 
* Median af de nedre og øvre variable 
** Ved konfidensinterval på 95% 

 

7.1.2 Besparelse over tid 

Den opnåede besparelse på 3.460 kr. ved hver erklæringsafgivelse vurderes i nogle tilfælde, at kunne 

blive større, over tid. Ved spørgsmålet om den procentvise stigning i honoraret for en udvidet 

gennemgang vil være lavere end ved en revision, svares der, at der i 50% af tilfældene forventes en 

lavere stigning i honoraret de kommende år, ved udvidet gennemgang end ved revision. Ved 

krydstabulering af samme spørgsmål og om revisor vurderer, at der har været besparelser for 

klienterne første år, ses der en helt klar sammenhæng. De revisorer der vurderer at der ofte har været 

besparelser første år, har ligeledes en højere forventning til, at stigningen på honoraret fremadrettet 

vil være lavere end ved revision.   

De udvidede kommentarer til spørgsmålet om fremadrettet stigning, fordeler sig lige som 

besvarelserne. Nogle mener at ISA-kravene i højere grad medfører øgede omkostninger på revision 

end på udvidet gennemgang, mens andre mener at stigningerne i honoraret til revisor i højere grad 

baseres på Nettoprisindeks-stigninger.  
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Det må dermed forventes, at der for visse virksomheder, serviceret af visse revisorer, vil være en 

yderligere svært definerbar besparelse, som følge af en mindre stigning i honoraret til revisor end ved 

revision i de kommende år.  

7.1.3 Virksomhedernes karakteristika 

Besparelsen på honoraret på 3.460 kr. er beregnet ved en gennemsnitsbetragtning for alle besvarelser.  

Tabel 7-6 Sammenligning af virksomheder med opnået besparelse fordelt efter de foruddefinerede baggrundsvariable 
ved spørgeskemaundersøgelsen i forhold til det samlede gennemsnit 

Variabel  Svar Antal Besparelse Andel  Afvigelse i procentpoint 
        

Alle                 183                  76  41,5%   
        

Er virksomheden et holdingselskab?  Ja                 30                  16  53,3%                  11,80  

 Nej               153                  60  39,2%                  -2,31  

Er virksomheden et aktieselskab?  Ja                 51                  25  49,0%                    7,49  

 Nej               132                  51  38,6%                  -2,89  

Har virksomheden en balancesum> 2,5 
mio. kr.? 

 Ja               105                  48  45,7%                    4,18  

 Nej                 78                  28  35,9%                  -5,63  

Er soliditetsgraden> 30?  Ja               133                  50  37,6%                  -3,94  

 Nej                 50                  26  52,0%                  10,47  

Er egenkapitalen positiv?  Ja               165                  70  42,4%                    0,89  

 Nej                 18                    6  33,3%                  -8,20  

Har virksomheden bankgæld?  Ja                 65                  31  47,7%                    6,16  

 Nej               118                  45  38,1%                  -3,39  

Har virksomheden netto bankgæld?  Ja                 57                  27  47,4%                    5,84  

 Nej               126                  49  38,9%                  -2,64  

Har virksomheden debitorer?  Ja               121                  50  41,3%                  -0,21  

 Nej                 62                  26  41,9%                    0,41  

Har virksomheden varelager?  Ja                 88                  39  44,3%                    2,79  

 Nej                 95                  37  38,9%                  -2,58  

Har virksomheden immaterielle 
anlægsaktiver? 

 Ja                 21                    7  33,3%                  -8,20  

 Nej               162                  69  42,6%                    1,06  
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af baggrundsvariable fra spørgeskemaet til virksomhederne.  
Tabellen viser, på baggrund af de forhåndsopstillede baggrundsvariable, hvor stor en andel af henholdsvis ja/nej-siden 
der har opnået en besparelse på revisionshonoraret. Til sidst foretages afvigelseskontrol i forhold til det samlede 
gennemsnit.  

 

Som det fremgår af afsnit 6.2.1 og 7.1.1, er der mange forhold der spiller ind på virksomhedernes 

motiver for at vælge udvidet gennemgang frem for revision. For at analysere om der er specifikke 

forhold for virksomhederne, der har betydning for muligheden for at spare på honoraret til revisor, 

har vi i bilag 13.18 opstillet de i bliag 5.1.2.1 beskrevne baggrundsvariable og kombineret dem med 

virksomhedernes svar på om de har sparet på honoraret til revisor. I Tabel 7-6 præsenteres de variable 

med betydelige afvigelser fra gennemsnittet. 

Af tabellen fremgår det, at der er indikationer på at holdingselskaber, aktieselskaber, virksomheder 

med bankgæld og virksomheder med en soliditetsgrad under 30 i højere grad end gennemsnittet har 



[ 84 ] 

opnået besparelser, hvorimod virksomheder med en balancesum under 2,5 mio. kr., virksomheder 

med en negativ egenkapital og virksomheder med immaterielle anlægsaktiver i lavere grad har opnået 

besparelser. Der er ikke indikationer af, at virksomheder der har debitorer og varelager i højere grad 

end gennemsnittet har opnået besparelser.  

Det er overraskende at holdingselskaberne i større omfang opnår besparelser, da kompleksiteten i 

disse selskaber er lav, hvorfor mængden af handlinger foretaget af revisor selv ved en revision må være 

begrænset. Vi har ikke fundet særlige karakteristika ved disse virksomheder, som kan forklare den 

uventede høje andel af virksomheder som har sparet på honoraret.  

Aktieselskaber oplever ligeledes oftere besparelser end gennemsnittet. Dette kan hænge sammen 

med at aktieselskaber generelt er større end anpartsselskaber, hvorfor der umiddelbart er flere 

revisionshandlinger der bliver skåret fra, ved overgang til udvidet gennemgang. Således ser vi ligeledes 

at de større virksomheder i højere grad sparer, og de mindre virksomheder ikke gør. 82  

At virksomheder med bankgæld oftere har sparet på honoraret kan muligvis forklares af, at 

væsentlighedsniveauet ved den tidligere revisionsydelse har været påvirket af virksomhedens 

finansieringsstruktur83 således, at de virksomheder som ikke har bankgæld, alt andet lige, kan have 

haft et højere væsentlighedsniveau, hvorved omfanget af ”sparede” revisionshandlinger for disse 

virksomheder vil være begrænset.  

Virksomheder med en soliditetsgrad under 30 har i højere grad end gennemsnittet opnået besparelser. 

Vi vurderer ikke, at dette kan skyldes going-koncern problemer, da det ikke har betydning hvorvidt 

likviditetsgraden er over 100 eller ej, jf. bilag 13.18. Dog viser det sig, at virksomheder med negativ 

egenkapital har mindre tilbøjelighed til at spare på honoraret. Vi tolker dette som at negativ 

egenkapital er en bedre indikator for going-koncern problemer end hvorvidt soliditeten er over eller 

under 30, på trods af at der kun er 18 virksomheder med negativ egenkapital. Vi vurderer således, at 

der for disse virksomheder spares mindre på honoraret da revisor vil skulle foretage yderligere 

handlinger for at afdække going-koncern problematikken.  

At virksomheder med varelager og debitorer ikke i højere grad end gennemsnittet har opnået 

besparelser på honoraret er i mod den umiddelbare forventning i afsnit 6.2.2, da revisor i de tilfælde 

hvor regnskabsposterne er væsentlige, under en revision skal foretage substanshandlinger der kan 

være tidskonsumerende. Disse handlinger foretages ikke ved udvidet gennemgang, hvilket følgeligt 

burde medføre besparelser i honoraret. Dog viser en dybere analyse af svarene, at af de virksomheder 

                                                           
82 Store og små virksomheder er virksomheder med en balancesum henholdsvis over og under 2,5 mio. kr.  
83 ISA 320 A3 angiver at ”ejerforhold i virksomheden og den måde, hvorpå den er finansieret” skal overvejes når 
væsentlighedsniveauet fastsættes. Således skal revisor overveje eksterne långiveres brug af årsrapporten når 
væsentlighedsniveauet fastsættes. 
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som har debitorer og samtidig en balancesum under 2,5 mio. kr. er det kun 37% der har sparet. For de 

virksomheder med en balancesum over 2,5 mio. kr. har 46% sparet. Samme analyse med varelager i 

stedet for debitorer viser, at 33% af virksomhederne med en balancesum under 2,5 mio. kr. har sparet 

mens 54% af virksomhederne med en balancesum over 2,5 mio. kr. har sparet. Af dette udleder vi dels, 

at virksomheder med helt små varelagre ikke i samme omfang har mulighed for at spare på honoraret 

som de større virksomheder, og dels, at der oftere spares når virksomheder har varelager end når 

virksomheder har debitorer.84 Vi tolker dette således at revision af varelager kræver mere omfangsrige 

substanshandlinger end revision af debitorer, hvilket har betydning for muligheden for at 

virksomhederne kan spare på honoraret.  

7.1.3.1 Virksomhedernes forhandlingsstyrke 

Virksomhedernes art og forhandlingsstyrke er afgørende for hvorvidt der opnås besparelser og i hvilket 

omfang. F.eks. fremgår det af spørgeskemaet til virksomhederne at kun 8% af virksomhederne, som 

ikke har haft besparelse på honoraret som motiv men hvor udvidet gennemgang er valgt efter 

anbefaling fra revisor, har sparet på honoraret til revisor. Det er tegn på at virksomheder der har fulgt 

revisors anbefaling ikke har været tilstrækkeligt informerede om at revisor i de fleste tilfælde vil kunne 

spare handlinger ved overgang til udvidet gennemgang, hvilket som udgangspunkt burde have medført 

en besparelse på honoraret for virksomheden. Det er således en væsentlig forudsætning for 

virksomheden, hvis den skal opnå en besparelse, at den skal kende til produktet.  

7.1.4 Yderligere handlinger 

Det aftalte honorar til revisor, ved udførelse af udvidet gennemgang, vil i de fleste tilfælde være aftalt 

med udgangspunkt i, at det af virksomheden forberedte regnskabsmateriale ikke giver anledning til 

væsentlige spørgsmål fra revisor. Ligeledes vil honoraret, fra revisors side, være aftalt med en 

antagelse om, at virksomhedens regnskabstal er stabile. I de tilfælde hvor revisor udfører yderligere 

handlinger, når der er konstateret forhold der giver anledning til at mene, at årsregnskabet kan 

indeholde væsentlig fejlinformation85, må det altså forventes at honoraret til revisor stiger. Dette vil 

altså kunne begrænse den mulige besparelse virksomhederne ellers ville kunne opnå ved at vælge 

udvidet gennemgang i stedet for revision. For at kunne kvantificere den andel af erklæringer om 

udvidet gennemgang hvor revisorerne har foretaget yderligere handlinger, har vi tildelt de fem 

svarmuligheder henholdsvis 100, 75, 50, 25 og 0% i andel af den enkelte revisors opgaver med udvidet 

                                                           
84 Fordelingen af de to baggrundsvariable ”har virksomheden debitorer” og ”har virksomheden en balancesum > 
2,5 mio. kr” fordeler sig stort set ens, hvorfor vi ikke kan sige at virksomheder med debitorer og balancesum over 
2,5 mio. kr. har større mulighed for at spare på honoraret.  
85 Dette kunne f.eks. være som følge af analytiske handlinger som udmunder i resultater som afviger fra de på 
forhånd opstillede forventninger.  
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gennemgang.  Med den foretagne vægtning svarer revisorerne at de i 21% af de udarbejdede 

erklæringer har foretaget yderligere handlinger. 

Tabel 7-7 Udvidet gennemgang hvor der er foretaget yderligere handlinger             

Udsagn  

Andel af 
revisors 

opgaver hvor 
der er 

foretaget 
yderligere 
handlinger  

Antal 
revisorer  

Vægtet 
andel  

Vægtet 
antal 

opgaver 
hvor der er 
foretaget 
yderligere 
handlinger 

Ja, det har været tilfælde for alle klienter  100%                        1   1,28%  1,28% 

Ja, det har været tilfældet for de fleste klienter  75%                        8   10,26%  7,69% 

Ja, det har været tilfældet for ca. halvdelen af klienterne  50%                        3   3,85%  1,92% 

Ja, men kun for de færreste klienter  25%                      30   38,46%  9,62% 

Nej, aldrig  0%                      36   46,15%  0,00% 

                        78   100,00%  20,51% 
Kilde: Bilag 13.6 - "Har du oplevet, at du under udførelsen af udvidet gennemgang, er blevet opmærksom på ét eller flere 
forhold, der har givet dig grund til at mene, at årsregnskabet kunne indeholde væsentlig fejlinformation, og at du derfor 
måtte udføre yderligere handlinger jf. Erklæringsstandarden?" Kun de respondenter der har afgivet erklæring om udvidet 
gennemgang er medtaget.  

 

Det vides ikke om revisorerne har faktureret særskilt for disse yderligere handlinger som, alt andet 

lige, er en ekstra omkostning i forhold til det forventede honorar for den enkelte virksomhed.  Vi kan 

dog ikke kvantificere dette.  

I nogle tilfælde vil det for revisorer muligvis være muligt at holde disse yderligere handlinger inden for 

det aftalte honorar uden, at virksomheden er vidende om, at revisor reelt har foretaget mere end de 

sædvanlige handlinger ved den udvidede gennemgang. Kontrollen af den efterfølgende indbetaling 

omtalt i det tænkte eksempel i afsnit 4.4.2 ovenfor kunne være et eksempel herpå.  

7.1.5 Revisorers vurdering af udvidet gennemgang som et værdifuldt alternativ 

Ved gennemgang af bilag 13.6, bærer uddybningerne fra besvarelserne præg af, at der blandt 

revisorerne er vidt forskellige opfattelser af udvidet gennemgang som værdifuldt alternativ til revision. 

Man kan i kommentarerne hos nogle af revisorerne fornemme en stærk holdning til at 

dokumentationskravene ved en (ISA-)revision og den lovmæssige kvalitetskontrol medfører øgede 

omkostninger til revisor uden at dette medfører værdi for virksomhederne.  

Direkte adspurgt svarer revisorerne, at de anser udvidet gennemgang som et værdifuldt alternativ til 

revision for 41% af B-virksomhederne.86 

 

 

                                                           
86 Samme kvantificering som ved Tabel 7-7 
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Tabel 7-8 Revisorers vurdering af udvidet gennemgang som et værdifuldt alternativ til revision, for B-virksomhederne 

Udsagn  

Andel af B-
virksomheder 

hvor UG 
anses som et 

værdifuldt 
alternativ  

Antal 
revisorer  

Vægtet 
andel  

Vægtet andel 
af B-

virksomheder 
hvor UG 

anses som et 
værdifuldt 
alternativ 

Ja, det har været tilfælde for alle klienter  100%                      10   9,01%  9,01% 

Ja, det har været tilfældet for de fleste klienter  75%                      28   25,23%  18,92% 

Ja, det har været tilfældet for ca. halvdelen af klienterne  50%                      16   14,41%  7,21% 

Ja, men kun for de færreste klienter  25%                      24   21,62%  5,41% 

Nej, aldrig  0%                      33   29,73%  0,00% 

                      111   100,00%  40,54% 

Kilde: Bilag 13.6 - "Anser du udvidet gennemgang som et værdifuldt alternativ til revision, for visse B-virksomheder?"  

 

Der er i alt ca. 118.000 B-virksomheder, der får foretaget revision eller udvidet gennemgang.87 Hvorved 

det vurderes at det potentielle antal virksomheder, der som værdifuldt alternativ til revision kan vælge 

udvidet gennemgang er 47.682.  

Ved interview med (Bager, 2016) vurderede han, at når virksomhederne har mulighed for helt at 

fravælge revision, foreslår han i de fleste tilfælde virksomhederne valget mellem revision og opstilling. 

Dermed udvidet gennemgang og review næsten ikke tages i betragtning. Det kunne altså indikere at 

markedet for udvidet gennemgang ikke er særligt stort for virksomhederne med en balancesum under 

4 mio.kr. Dermed synes 47.682 virksomheder højt vurderet.  

7.2 Intern besparelse på administration 

Det interne tidsforbrug ved regnskabsaflæggelsen vurderes, alt andet lige, ligesom honoraret til revisor 

også at blive påvirket af overgangen til udvidet gennemgang fra revision. Som udgangspunkt forventes 

de færre handlinger som revisor skal foretage ved en udvidet gennemgang, at medføre mindre 

tidsforbrug internt i virksomhederne. Hvis revisor derimod vurderer det nødvendigt at foretage 

yderligere handlinger kan dette medføre øget tidsforbrug i forhold til det forventede, hvorved en 

potentiel besparelse i det interne tidsforbrug mindskes. Der er herudover en risiko for at 

virksomhedernes interessenter vil udbede sig yderligere materiale når der gennem revisors erklæring 

ikke opnås samme grad af sikkerhed for virksomhedernes finansielle stilling. Valget af udvidet 

gennemgang vurderes dermed, at kunne påføre virksomheden uforudsete øgede interne 

administrative byrder, hvilket bør medtages i vurderingen af, hvorvidt udvidet gennemgang er et 

værdifuldt alternativ til revision.  

                                                           
87  188.362 (B-virksomheder) – 5.715 (Review) – 42.674 (assistance) – 22.357 (påtegning forefindes ikke) = 
117.616 Baseret på udtræk fra Navne & Numre Erhverv 10. januar 2016, ved afgrænsning ved balancesum på 
36.000.000 kr.  
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7.2.1 Udvidet gennemgang i forhold til revision 

Den umiddelbare forventning til virksomhedernes tidsforbrug ved årsafslutning er, at der vil være en 

mindre besparelse, ved overgang til udvidet gennemgang. Da der ikke sker ændringer ved al anden 

regulering, som virksomhederne er omfattet af, skal virksomhederne fortsat lave sædvanlige 

afsluttende handlinger på bogføringen/regnskabet og overholde anden lovgivning, hvorved der, som 

udgangspunkt ikke, er nogle besparelser ved virksomhedens sædvanlige drift og regnskabsafslutning. 

Forventningen om en besparelse på tidsforbruget er baseret på gennemgangen af revisors handlinger 

ved henholdsvis udvidet gennemgang og revision i afsnit 4 ovenfor. Revisor skal ikke i samme omfang 

foretage stikprøvekontrol af væsentlige områder eller teste virksomhedernes interne forretningsgange 

m.v. Dette vurderes at nedbringe virksomhedernes tidsforbrug til at finde underliggende 

dokumentation til revisor og bidrage med udredninger ved revisors spørgsmål.  

Det vurderes, at den største individuelle tidsbesparelse kan opnås af virksomheder med væsentligt 

varelager 88 . Disse virksomheder skal ved udvidet gennemgang ikke assistere revisor ved dennes 

overværelse af den fysiske varelagerkontrol som de skal under revision jf. ISA 500.4.  

Tabel 7-9 Ændring i virksomhedernes tidsforbrug ved overgang til udvidet gennemgang 

  Alle virksomheder  Varelager  Debitorer 

Udsagn  Antal Andel  Antal Andel  Antal Andel 

Mindre tidsforbrug   35 19%  20 23%  25 21% 

Samme tidsforbrug   125 69%  55 64%  84 71% 

Ved ikke   13 7%  8 9%  7 6% 

Øget tidsforbrug   8 4%  3 3%  3 3% 

  181 100%  86 100%  119 100% 
Kilde: 13.5 - "Har virksomheden oplevet et ændret tidsforbrug i regnskabsafdelingen i forbindelse med afslutning af 
årsregnskabet, efter overgangen til udvidet gennemgang? "  

 

Af Tabel 7-9 fremgår virksomhedernes vurdering af ændringen i internt tidsforbrug ved overgang til 

udvidet gennemgang. 19% af virksomhederne har oplevet et mindre tidsforbrug efter overgangen til 

udvidet gennemgang hvorimod 69% ikke har oplevet ændring i tidsforbruget og 4% svarer, at de har 

oplevet et øget tidsforbrug.  

Der er som beskrevet i afsnit 2.5 ofte sammenfald mellem ejer og ledelse i danske B-virksomheder. 

Dog vurderes det, at regnskabsfunktionen i mange tilfælde foretages af en anden end ejeren/lederen. 

I bilag 13.5 fremgår det, at det kun i 23% af tilfældene er en ansat i økonomiafdelingen der har besvaret 

spørgeskemaet. I 73% af tilfældene er det enten en ejer, direktør eller ejerleder der har besvaret 

spørgeskemaerne. Vi kan ikke afvise, at besvarelserne giver det sande billede, men en forklarende 

faktor til den begrænsede andel der har oplevet et mindre tidsforbrug, kan skyldes afvigelse mellem 

                                                           
88 Jf. ISA 500.4 - Hvis varelageret er væsentligt, skal revisor opnå revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse 
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personen der har besvaret spørgeskemaerne og den/de personer der reelt har haft en eventuel 

tidsbesparelse i virksomheden.  

I 4% af tilfældene har virksomhederne oplevet et øget tidsforbrug. Denne oplevelse vurderes at måtte 

tilskrives andre forhold, end den reelle påvirkning af valgt erklæringstype, eller at revisor eller bank 

har forespurgt yderligere materiale.  

Der er jf. Tabel 7-9 indikationer på, at virksomheder med varelager har oplevet et større fald i 

tidsforbrug i regnskabsafdelingen efter overgang til udvidet gennemgang end gennemsnittet. Laves en 

tilsvarende analyse for de virksomheder som har varelager og samtidig har en balancesum over 2,5 

mio. kr. er det 27% der har oplevet et mindre tidsforbrug mod 16% for dem som har en balancesum 

under 2,5 mio. kr. Det vurderes ligesom ovenfor, at den reelle tidsbesparelse i virksomhederne med 

varelager reelt kan ligge højere end de 23% som fremgår af tabellen, som følge af at der ikke er 

sammenfald mellem personen der har besvaret spørgeskemaerne og den/de personer der reelt har 

haft en eventuel tidsbesparelse ved lagerkontrollen i virksomheden. 

7.2.1.1 Bankens forespørgsel om yderligere materiale 

Det var fra lovgiver og øvrige interessenters side et håb for indførelsen af udvidet gennemgang, at 

erklæringen fuldt ud kunne dække regnskabsbrugernes behov for oplysninger. Det vurderes dog, at 

overgangen til udvidet gennemgang i nogle tilfælde medfører yderligere omkostninger ved, at banken 

udspørger sig yderligere materiale som følge af den lavere grad af sikkerhed i revisors erklæring. 

Tabel 7-10 Tilfælde hvor øvrige dokumenter/oplysninger som banken efterspørger hos virksomhederne er øget 

Udsagn  

Andel af 
tilfælde hvor 
mængden af 
oplysninger 

er øget  
Antal 

bankrådgivere  
Vægtet 
andel  

Vægtet antal 
tilfælde hvor 
mængden af 
oplysninger 

er øget 

Ja, det har det i alle tilfælde medført  100%                         6   7,89%  7,89% 

Ja, det har det i de fleste tilfælde medført  75%                       16   21,05%  15,79% 

Ja, det har det i ca. halvdelen af tilfældene medført  50%                       15   19,74%  9,87% 

Ja, men kun i de færreste tilfælde  25%                       31   40,79%  10,20% 

Nej, det har det aldrig medført  0%                         8   10,53%  0,00% 

                         76   100,00%  43,75% 

Kilde: 13.7 - "Overgang fra en revisionserklæring til en erklæring om "udvidet gennemgang" har medført, at mængden af 
øvrige dokumenter/oplysninger som banken efterspørger hos virksomheden, er øget?" 

 

Ved kvantificering af det antal tilfælde hvor overgangen til udvidet gennemgang har medført, at 

mængden af øvrige dokumenter som bankerne efterspørger er øget, angiver erhvervsrådgiverne at 

bankerne i 43,75% af tilfældene har forespurgt øvrige oplysninger. 89 

                                                           
89 Vi har i lighed med tidligere kvantificeringer tildelt de fem svarmuligheder henholdsvis 100, 75, 50, 25 og 0% i 
andel af tilfælde hvor mængden af oplysninger er øget.   
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I en analyse foretaget af (Lund, Warming-Rasmussen, & Raalskov, 2016) af 106 erhvervsrådgiveres 

holdning til udvidet gennemgang, svarer 60,4% at de vil foretage yderligere handlinger ved 

virksomhedernes overgang til udvidet gennemgang. Hvorvidt dette indebærer yderligere materiale fra 

virksomheden vides ikke.  I analysen er der blevet sendt 405 mails til erhvervsrådgivere i fire af de fem 

største banker i Danmark. Man må antage at de største banker har bedre interne retningslinjer for 

hvordan rådgiverne skal forholde sig, og hvilken dokumentation der kræves, hvilket forklarer de 60,4% 

i forhold til de 43,75% i vores spørgeskema.  

Spørgsmålet i analysen var stillet som et åbent spørgsmål, hvoraf 21,6% af de 106 bankrådgivere 

angiver en individuel besvarelse. Størstedelen heraf svarer at, der er tale om en individuel vurdering 

af kunden.  I analysen konkluderes det, at der ved kreditvurdering af kunder der har valgt udvidet 

gennemgang, ligesom kunder, der har valgt revision, er tale om en individuel vurdering af kunden på 

baggrund af dennes sammensætning af aktiver, passiver og sikkerhedsstillelser samt yderligere 

engagement med banken.  

At et stort antal erhvervsrådgivere svarer at der efterspørges yderligere materiale harmonerer ikke 

med virksomhedernes opfattelse af samme situation. 2 ud af 181 virksomheder, eller 1,1%, svarer i 

spørgeskemaundersøgelsen ”ja” til om virksomheden har oplevet, at banken, efter overgangen til 

udvidet gennemgang, har bedt om mere information om virksomhedens økonomi, end da 

virksomheden fik foretaget revision. 

Uoverensstemmelsen i opfattelsen af samme situation kan have mange årsager, og er i en økonomisk 

betragtning derfor svært definerbar, da der ikke kan skabes noget validt grundlag for beregning af en 

gennemsnitlig administrativ byrde.  Et eksempel på hvorfor bankrådgiverne afgiver svar der afviger så 

kraftigt fra virksomhedernes oplevelse, kunne være at rådgiverne afgiver svar der er mere i 

overensstemmelse med bankens politikker end den praktiske realitet, eller at bankrådgiverne 

foretager ekstra kontroller/vurderinger uden virksomhedens involvering. Derudover fremgik det af 

interviewet med erhvervsrådgiveren, at banken i mange tilfælde kontakter revisoren direkte om 

yderligere information; ”typisk er det de mindre kunder, og samtidig de kunder der ikke har de faglige 

kompetencer (..) hvor vi spørger, hov jeg mangler lige et eller andet er det ikke i orden jeg bare tager 

den direkte med din revisor? Og så siger de i 99 ud af 100 tilfælde, jo bare tag den med ham, og så får 

vi egentligt informationerne uden om kunden. ”  

Ved interviewet med (Bager, 2016), medgav han at mange virksomheder beder banken henvende sig 

direkte til revisor, og at revisor i mange henseender svarer disse forespørgsler uden at fakturere ekstra, 

i de tilfælde hvor der i honoraret er indlagt en buffer til enkelte spørgsmål over året. I mange tilfælde 

var han også klar til at ”tage noget af tiden selv”, altså bevare den gode kunderelation ved ikke at 
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fakturere ekstra og dække omkostningen selv. Ønsket er dog at der kan aftales et honorar hvor 

sådanne forespørgsler kan besvar uden at der faktureres ekstra. 

7.2.2 Revisors yderligere handlinger 

Som angivet i afsnit 7.1.3.1 svarer revisorerne at de i 21% af de afgivne erklæringer om udvidet 

gennemgang har foretaget yderligere handlinger, som følge af at revisor er blevet opmærksom på ét 

eller flere forhold, der gav revisor grund til at mene, at årsregnskabet kunne indeholde væsentlig 

fejlinformation.  

Diversifikationen i omfanget af de yderligere handlinger, og den mængde arbejde/tid virksomhederne 

skal præstere ved disse yderligere handlinger er svær at fastsætte. Vi vurderer dog, at der ud over 

risiko for øget honorar til revisor (mindsket besparelse), ligger en risiko for øget tidsforbrug til at 

assistere revisor med at nedbringe risikoen for væsentlig fejlinformation.  

7.3 Delkonklusion 

På baggrund af analyse af svarene fra respondenterne vurderes det bedste bud på virksomhedernes 

gennemsnitlige besparelse på revisionshonoraret ved overgang til udvidet gennemgang, at være 3.460 

kr. Herudover ligger der, for visse virksomheder serviceret af visse revisorer, en yderligere latent 

besparelse da honoraret for udvidet gennemgang forventes at stige mindre end honoraret for revision 

i de kommende år. Det er væsentlig at pointere, at det er under halvdelen af virksomhederne som har 

oplevet en besparelse på honoraret til revisor.  

Den begrænsede andel af virksomheder som har sparet kan delvist forklares af, at revisor i 21% af de 

tilfælde hvor de udarbejder en erklæring om udvidet gennemgang udfører yderligere handlinger. 

Ligeledes tyder det på, at ikke alle virksomheder har været vidende om, at erklæringen potentielt kan 

være billigere, hvorfor en egentlig prisforhandling ikke har fundet sted.   

Der er visse virksomhedsspecifikke forhold som har indflydelse på hvorvidt der er sparet på honoraret. 

Således viser analysen, at særligt større virksomheder, og i højere grad aktieselskaber har oplevet 

besparelser. Vi fandt endvidere, at det for virksomheder med varelager kun er de større virksomheder, 

som i højere grad har oplevet besparelser. Hvorvidt en virksomhed har debitorer har ikke særlig 

indvirkning på muligheden for at spare på honoraret.  

Virksomheder med bankgæld har også i højere grad oplevet besparelser.  Dette kan skyldes at revisors 

arbejde har været mere omfangsrigt for de virksomheder som har bankgæld end for de virksomheder 

der er egenfinansieret, før overgangen til udvidet gennemgang. Mod forventningen, fandt vi også, at 

holdingselskaber i højere grad end gennemsnittet har oplevet en besparelse.  
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Omvendt er der for virksomheder med going-koncern problemer i mindre omfang mulighed for at 

spare på honoraret, da en potentiel besparelse minimeres som følge af, at revisor skal foretage 

yderligere handlinger for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften.  

Ca. en femtedel af virksomhederne har oplevet et mindre internt tidsforbrug efter overgangen til 

udvidet gennemgang. Dette vurderer vi dog kan være højere, da der er afvigelse mellem dem der har 

svaret på vores spørgeskema, og dem der forventes at have sparet tiden ved at assistere revisor. Det 

har ikke været muligt at kvantificere denne besparelse.  

Vi vurderer på baggrund af vores analyse, at de virksomheder som har valgt udvidet gennemgang netto 

har oplevet en besparelse på både interne og eksterne administrative omkostninger. I tillæg hertil, 

viser vores analyse at virksomheder med fremmedfinansiering oftere end gennemsnittet har sparet på 

de eksterne administrationsomkostninger i form af honorar til revisor.  
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8 Analyse af konsekvenser for virksomhedernes kreditvilkår 

I dette afsnit analyseres konsekvenserne for virksomhedernes kreditvilkår ved overgang til udvidet 

gennemgang. Herunder analyseres effekten på adgang til finansiering og prisen herpå samt øvrige 

afledte forhold, som følge af overgangen til udvidet gennemgang. Herved søges således at besvare 

underspørgsmål 4 i problemformuleringen. 

Som beskrevet i afsnit 2.2 er långivere de hyppigste brugere af små virksomheders årsregnskaber. 

Långivere opfatter jf. (Damvad, 2014) årsrapporten som den mest betydningsfulde kilde til information 

i forbindelse med vurdering af virksomheder. For virksomheder er der to hovedbetragtninger 

vedrørende kreditvilkår som vi skelner mellem, adgang til finansiering og prisen på finansieringen. 

Tidligere internationale studier viser, at tilvalget af revision af virksomheders årsrapporter medfører 

højere sandsynlighed for at opnå ny finansiering, bl.a.  (Hope, Thomas, & Vyas , 2011) som har 

analyseret over 50.000 virksomheder, fra 68 forskellige lande med udgangspunkt i data fra 

Verdensbanken. (Allee & Yohn, 2009) kommer frem til samme konklusion i deres analyse af unoterede 

amerikanske selskaber. I modsætning hertil konkluderer (Wright & Davidson, 2000) at revision ikke har 

betydning for beslutningen om kreditgivning, blandt bankansatte. En anden måde at finansiere 

virksomheden på er via favorable kreditbetingelser hos leverandører. Denne kredit vurderes at være 

mindre afhængig af det eksterne årsregnskab end bankfinansiering. (Langli, 2015) konkluderer at der 

ikke er forskel på kreditvilkår i reviderede og ikke-reviderede selskaber i Norge.   

Sammenhængen mellem prisen på finansiering og erklæringstype er også et område som er undersøgt 

af flere omgange. Revision kan betyde lavere finansieringsomkostninger, konkluderer (Minnis, 2011) 

og (Blackwell, Noland, & Winters, 1998). Begge disse undersøgelser er foretaget i USA, hvor revision 

er frivilligt. I Japan er revision også frivilligt for virksomheder op til en hvis størrelsesgrænse. Her 

konkluderer (Kim, Simunic, Stein, & Yi, 2010) også, at reviderede selskaber har lavere 

finansieringsomkostninger. (Lennox & Pittman, 2011) har analyseret kreditratings for selskaber i 

Storbritannien, som efter en lovændring skulle vælge om de ville fastholde revision eller fravælge. 

Denne situation er lig den, mange danske virksomheder står over for ved overvejelserne om udvidet 

gennemgang. (Lennox & Pittman, 2011) konkluderer, at grundet signaleffekten der ligger i, at fastholde 

revision, har selskaberne der fastholdt revision fået bedre kreditratings, mens de der fravalgte har fået 

dårligere end de havde før lovændringen.  
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En undersøgelse af danske virksomheder foretaget af (Dansk Erhverv og FSR - danske revisorer, 2011) 

viser, jf. afsnit 3.4.4, at 82 pct. af virksomhederne mener, at manglende revision kan gøre det sværere 

at få lån eller kredit i banken, og 70 pct. mener det kan føre til dyrere kredit eller ringere lånevilkår.  

I 2015 har FSR foretaget en analyse af danske virksomheders risiko og kreditværdighed, med 

udgangspunkt i reviderede og ikke-reviderede årsregnskaber. Undersøgelsen viser, at selskaber med 

et revideret regnskab, generelt er mere kreditværdige end selskaber der har fravalgt revision. 

Undersøgelsen viser, at selskaber med revision er bedre rustet til at tiltrække finansiering og forhandle 

kreditbetingelser, ligesom undersøgelsen viser, at reviderede selskaber i gennemsnit har bedre kredit-

rating end ikke-reviderede selskaber. Dette er i sig selv ikke overraskende, idet de fleste kreditgivere 

vurderer ikke-reviderede selskabers finansielle informationer mindre pålidelige og dermed mere 

risikofyldte. Den højere kreditrisiko afspejles typisk i højere renter og flere betingelser forbundet med 

kreditten (FSR - danske revisorer, 2015). 

Der er dog også internationale studier der ikke kan påvise positive finansieringseffekter for selskaber 

der har valgt revision, (Langli, 2015) og (Cassar, 2011).  

For ovenstående undersøgelser, undtaget (Blackwell, Noland, & Winters, 1998), gør det sig gældende, 

at konklusionerne er draget på baggrund af revision/fravalg af revision uden anden erklæringstype 

som alternativ. Både (Langli, 2015) og (Lennox & Pittman, 2011) analyserer effekten når revision går 

fra at være obligatorisk til frivilligt, og kommer frem til modstridende konklusioner.   

Der er således ikke et klart billede af hvilken effekt revision har på selskabers adgang til finansiering og 

prisen på denne. Dette kan dog delvist skyldes, at undersøgelserne er lavet i forskellige lande og under 

forskellige lovmæssige reguleringsformer.  

I vores tilgang til denne undersøgelse har vi en teoretisk antagelse om, at prisen på finansiering må 

stige når kredityder får en lavere grad af sikkerhed for, at beslutningsgrundlaget er korrekt. Dette 

afspejles af Finansrådets holdning som angivet i afsnit 3.4.3 ovenfor. Finansrådet finder det generelt 

positivt, at der for små virksomheder skabes et alternativ til revision. Finansrådet vurderer dog, at der 

i en række situationer fortsat vil være behov for den høje grad af sikkerhed, som revision giver, selvom 

regnskabslovgivningen i udgangspunktet måtte give virksomhederne andre muligheder.  

Finansrådet har gentagne gange ytret holdningen; at der bør være en fleksibilitet i de supplerende 

handlinger der foretages for, at udvidet gennemgang vil være et værdifuldt alternativ til revision, 

herunder specielt de situationer, hvor f.eks. varebeholdninger og tilgodehavender fra salg er 

væsentlige regnskabsposter. 

Finansrådets holdning medfører en umiddelbar forventning til, at valget af udvidet gennemgang vil 

medføre ringere adgang til finansiering og øgede finansieringsomkostninger for virksomhederne, som 
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følge af den lavere grad af sikkerhed. Dette er i overensstemmelse med vores teoretiske forventning. 

Dog forventes den negative effekt at være mindre end konstateret i de internationale studier ovenfor, 

da de fleste undersøgelser analyserer forskellen på revision/fravalg af revision.  

Det er dog vigtigt i denne sammenhæng at bemærke, at typen af erklæring kun er et delelement i 

forhold til den samlede kreditvurdering kreditgiver foretager. Således har andre forhold såsom 

virksomhedens historiske drift og overholdelse af betalingsplaner, personlig kontakt til ledelsen, 

budgetter og investeringskalkuler samt andre informationskilder ligeledes betydning i forhold til 

hvorvidt virksomhederne kan forvente øgede finansieringsomkostninger. Dette bekræftes af 21,6% af 

erhvervsrådgiverne i (Lund, Warming-Rasmussen, & Raalskov, 2016). Ligeledes så vi i afsnit 6.2.4, at 

der er en tendens til at det er de mere solide og likvide virksomheder som vælger udvidet gennemgang.  

Dette vurderer vi også vil have en betydning i forhold til prisen på finansiering, da en solid virksomhed, 

alt andet lige, har en bedre forhandlingsposition når der skal forhandles rammevilkår, da en solid 

virksomhed vil have lettere ved at finde alternative finansieringsmuligheder end en økonomisk presset 

virksomhed. Vi analyserer i de kommende afsnit, hvorvidt overgang til udvidet gennemgang har 

ændret mulighederne for at opnå adgang til ekstern finansiering samt prisen herpå.  

8.1 Adgang til finansiering 

Som beskrevet ovenfor er der, i internationale studier, ikke entydige svar på hvorvidt fravalget af 

revision medfører lavere sandsynlighed for, at opnå ny finansiering.   

For at analysere virksomhedernes adgang til finansiering, efter overgang til udvidet gennemgang, tages 

der udgangspunkt i spørgeskemaerne til virksomheder og banker, ligesom interviews med 

erhvervsrådgiveren inddrages.  

8.1.1 Spørgeskemaer og interviews 

Vi har jf. bilag 13.7 stillet spørgsmålet, som præsenteret i Tabel 8-1 nedenfor, netop for at belyse, 

hvorvidt valget af udvidet gennemgang begrænser adgangen til bankfinansiering.  

Tabel 8-1 Bankernes afvisning af nye kunder på grund af udvidet gennemgang? 

Udsagn 

Andel af tilfælde 
hvor banken har 

afvist 
Andel 

bankrådgivere 
Vægtet 
andel 

Vægtet antal 
tilfælde hvor 

banken har afvist 

Ja, det har banken i alle tilfælde gjort 100%                        1  1,69% 1,69% 

Ja, det har banken i de fleste tilfælde gjort 75%                        8  13,56% 10,17% 

Ja, det banken i ca. halvdelen af tilfældene gjort 50%                        5  8,47% 4,24% 

Ja, men kun i de færreste tilfælde 25%                      16  27,12% 6,78% 

Nej, det har banken aldrig gjort 0%                      29  49,15% 0,00% 

                       59  100,00% 22,88% 

Kilde: Bilag 13.7 - "Har banken afvist nye kunder på grund af, at der på seneste årsrapport er afgivet erklæring om udvidet 
gennemgang?" 
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Som det ses af Tabel 8-1 påvirker valget af udvidet gennemgang i nogle tilfælde direkte bankernes 

afvisning af kunder. Som følge af usikkerheden ved hvorvidt disse besvarelser ligeledes er indirekte 

påvirket af andre forhold vides ikke. Men der er indikationer af, at virksomhedernes valg af udvidet 

gennemgang kun i begrænset omfang har medført afvisninger i bankerne. Da erhvervsrådgiverne både 

har virksomheder med og uden behov for finansiering, påvirker dette forhold svarene. Det bekræftes 

da også af interviewet med erhvervsrådgiveren at: ” (…) udvidet gennemgang ikke vil have effekt på 

kunder der ikke har finansieringsbehov, da banken ikke har nogen risiko på det (red. engagementet) så 

det betyder ikke noget – det kigger man ikke på. ” (Erhvervsrådgiver, 2016)  

Som det fremgår af afsnit 7.2.1.1 ovenfor oplever virksomhederne ikke at bankerne har udbedt sig 

mere information om virksomhedens økonomi, end da virksomheden fik foretaget revision. Hvorvidt 

nogle af virksomhederne reelt har ansøgt om nye lån eller kreditter vides ikke. Der er dog som tidligere 

konkluderet, hos virksomhederne ikke en opfattelse af, at beslutningen om overgang til udvidet 

gennemgang har påvirket forholdet til bankerne, herunder virksomhedernes adgang til finansiering.  

Der er dog en helt anden opfattelse af situationen hos erhvervsrådgiveren. Forespurgt på bankens 

holdning til kunder der går over til udvidet gennemgang er erhvervsrådgiverens svar ret entydigt; ”Helt 

overordnet politik er, at alt skal revideres når vi snakker selskabsform, og alt der ikke bliver revideret 

skal som udgangspunkt bevilges på kreditkontoret, altså det går uden om erhvervsrådgivernes 

bevillingsbeføjelser (…) det kræver en separat bevilling, og den bevilling skal fornyes hvert år. ” Han 

medgiver dog at ” (…) det er rimeligt nyt (red. at erklæringstypen indgår i kreditratingen), og det kan 

godt betyde en hel score90 på det parameter. ” At banken først nu i 2015/16 inddrager erklæringstypen 

som aktivt parameter i kreditratingen og kreditafdelingen nu har ansvaret for bevillinger uanset 

størrelse vurderes at kunne have haft indflydelse på, at virksomhederne endnu ikke har oplevet et 

yderligere krav om oplysninger.  

Når bevillingerne foretages af centrale kreditkontorer fjernes påvirkningen fra en af de væsentligste 

informationskilder; den personlige kontakt til ledelsen, jf. undersøgelsen foretaget af Damvad som 

beskrevet i afsnit 2.2.1.1. (Erhvervsrådgiver, 2016) medgiver at  ” (…) de er jo fuldstændig nøgtern, de 

forholder sig til tal og risiko, intet andet (…) de kender jo ikke historikken på samme måde, de ved ikke 

hvor gode de (red. kunderne) er til at overholde aftaler. ” ” (…) Fordelen ved at holde det lokalt, er jo at 

vi sidder med noget viden som de ikke gør på kreditkontorerne (…) hvis det er en fifty/fifty så ruller den 

i 9 af 10 tilfælde ikke ud til kundes fordel, hvor den lokale erhvervsrådgiver måske kunne have 

disponeret anderledes. ” 

                                                           
90 Banken rater sine kunder fra 1-9, hvor 9 er default og 1 er stat, kommune eller meget solide holdingselskaber, 
jf. interviewet med erhvervsrådgiveren 
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8.2 Finansieringsomkostninger 

Som beskrevet ovenfor er der, i internationale studier, ikke entydige svar på hvorvidt tilvalget af 

revision medfører lavere finansieringsomkostninger.   

For, at analysere virksomhedernes finansieringsomkostninger efter overgang til udvidet gennemgang, 

foretager vi en multipel regressionsanalyse af dataudtræk fra Navne & Numre Erhverv. Analysen 

sammenligner renteudviklingen fra 2012 til 2014 i sammenlignelige virksomheder der henholdsvis har 

fastholdt revision eller er overgået til udvidet gennemgang. Indsamling og bearbejdning af 

datamaterialet er beskrevet i afsnit 5.3.2. Resultaterne af analysen sammenlignes herefter med 

spørgeskemaerne til virksomheder og banker, ligesom interviews med bankerne inddrages. Vi er ikke 

bekendt med, at der tidligere er foretaget statistiske studier af effekten på renterne ved overgang til 

udvidet gennemgang fra revision. 

8.2.1 Estimering af gennemsnitlige finansieringsomkostninger 

For at vurdere hvorvidt prisen på finansiering påvirkes af overgangen til udvidet gennemgang, tages 

der udgangspunkt i en estimeret finansieringsomkostning. Virksomhedernes estimerede 

finansieringsomkostninger beregnes ved formlen:  

EstFinOmk = Finansielle omkostninger* 100 / (BankGældPRIMO + BankGældULTIMO) * 0,5 

Hvor EstFinOmk er den estimerede procentvise finansieringsomkostning i procent for året.   

Som følge af, at de tilgængelige data ved udtræk fra Navne & Numre Erhverv begrænser sig til, at 

virksomhederne oplyser en sum for samtlige finansielle udgifter, er det ikke muligt på aggregeret 

niveau, at fremskaffe information om virksomhedernes ”rene” renteomkostninger til 

finansieringsinstitut(ter). 

I regnskabsposten ”Finansielle udgifter” præsenteres som udgangspunkt alle virksomhedens 

renteomkostninger, valutakurstab, realiserede og urealiserede kurstab på værdipapirer m.v., 

låneomkostninger og i mange tilfælde gebyrer. Alle øvrige omkostninger indeholdt i regnskabsposten 

end renterne til finansieringsinstitutter, må altså som udgangspunkt opfattes som potentielle kilder til 

støj, som vil kunne sløre tendenser i vores analyse. 

Som beskrevet i afsnit 5.3.2 er virksomheder med koncerngæld og prioritetsgæld sorteret fra, hvorved 

det ligeledes vurderes, at der i de anvendte finansielle udgifter ikke fremkommer renter til 

koncernforbundne virksomheder og til prioritetsgæld, hvormed to af hovedkilderne til støj er 

elimineret. Herudover er der sorteret i de anvendte data således, at de analyserede virksomheder alle 

har bankgæld i alle årene 2011-2014 og alle har regnskabsafslutning 31. december. Ligeledes har dem 

der har valgt udvidet gennemgang haft udvidet gennemgang i både 2013 og 2014. Til sidst er alle 

virksomheder med en beregnet procentvis finansieringsomkostning på over 25% i et eller begge år 
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taget ud, som følge af, at det vurderes overvejende sandsynligt at der ligger nogle omkostninger som 

mindsker validiteten i dataene.  

Der resterer dermed bl.a. øvrige finansielle omkostninger som f.eks. valutakurstab, realiserede og 

urealiserede kurstab på værdipapirer m.v., låneomkostninger og gebyrer, som kan influere og skabe 

støj. Det vurderes at sandsynligheden for forekomster af denne type omkostninger er lige stor for 

virksomheder der får foretaget udvidet gennemgang og revision, hvorfor de estimerede procentvise 

finansieringsomkostninger vurderes, at være tilstrækkeligt valide. Dog er der for data i 2013 og 2014 

for virksomheder der har valgt udvidet gennemgang risiko for, at fejl i regnskabsposten finansielle 

omkostninger ikke er rettet som følge af, at revisors handlinger ved udvidet gennemgang ikke 

medfører samme grad af sikkerhed som revision.  

Metoden påvirkes af udsving i virksomhedernes bankgæld i årets løb. Beregningsmetoden tager kun 

højde for gælden primo og gælden ultimo. Der kan i årets løb være store udsving, ligesom der kan være 

store forskelle i gælden primo og ultimo i den enkelte virksomhed. Hvis gælden i virksomhed X er 10 

kr. primo og 500.000 kr. ultimo, vil den anvendte nævnerværdi være 250.005 kr. Hvis gældsforøgelsen 

er sket nogle dage efter primo eller nogle dage før ultimo, vil den estimerede finansieringsomkostning 

være henholdsvis for høj eller for lav. I lighed med øvrige finansielle omkostninger, vurderes det, at 

der er lige stor sandsynlighed for påvirkninger herfra i virksomheder der får foretaget udvidet 

gennemgang og revision. 

Et andet element der uundgåeligt skaber støj i den anvendte metode, er effekten af, at der eventuelt 

stilles sikkerhed for gælden i form af kautioner og pant. Dette kan ikke måles i vores datamateriale. 

Sandsynligheden vurderes dog igen, at være lige stor for de to grupper. Vurdering af 

sikkerhedsstillelsers påvirkning på renteniveauet behandles nedenfor i afsnit 8.3, på baggrund af 

spørgeskemaer og interviews.  

8.2.1.1 Sammenligning af estimerede gennemsnitlige finansieringsomkostninger 

Som beskrevet i afsnit 5.3.2, er der efter selektering af de sammenlignelige virksomheder, opnået et 

datagrundlag på 642 virksomheder der har foretaget revision i både 2012 og 2014, samt 259 

virksomheder der har fået foretaget revision i 2012 og udvidet gennemgang i 2014 (og 2013).  

De beregnede estimerede finansieringsomkostninger er præsenteret i Tabel 8-2.  

Vi anvender CIBOR-renten som referencepunkt, da dette er den rente bankerne er villige til at udlåne 

til på usikret basis til primebanker, og derfor et udtryk for det generelle renteniveau.91 

                                                           
91 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/Pages/satser/regler-for-fastlaeggelse-af-cibor.aspx 
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Som det fremgår af tabellen, er CIBOR-renten faldet med 0,45 procentpoint fra 1,17% i 2012 til 0,72% 

i 2014.  

Tabel 8-2 Sammenligning af uvægtede estimerede finansieringsomkostninger og CIBOR-renten 

   2012  2014  ∆ * 

Revision N = 642  9,02%  8,57%  -0,45% 

Udvidet gennemgang N = 259  8,75%  8,58%  -0,17% 

Gns. CIBOR rente 1 år  1,17%  0,72%  -0,44% 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv og Nationalbanken 

* Ændring i procentpoint 
Estimerede finansieringsomkostninger er beregnet som: rvirksomhed 1 + rvirksomhed 2 + … rvirksomhed n / n , hvor r = EstFinOmk 

 

Ovenstående rentesatser er dem som anvendes i vores analyse, hvor renten i 2014 vil være den 

afhængige variabel.  

I bilag 13.20 vises fordelingen af de estimerede finansieringsomkostninger for henholdsvis 2012 og 

2014. Det fremgår af grafen, at der er sket et lille fald i de estimerede finansieringsomkostninger, 

hvilket ses ved at fordelingen for 2014 er rykket tættere på 0. Fordelingen mellem de virksomheder 

der har valgt udvidet gennemgang og revision kan ses ligeledes i figur 2 og 3 i bilag 13.20.  

De estimerede finansieringsomkostninger for 2012 har middelværdien 8,93%. For 2014 gælder en 

middelværdi på 8,57%. I 2012 er der en standardafvigelse på 4,76%, og i 2014 en standardafvigelse på 

5,03%, hvilket betyder at der var større spredning af finansieringsomkostningerne i 2014.  

Som det fremgår af Tabel 8-2, er de estimerede finansieringsomkostninger, for de virksomheder som 

har valgt udvidet gennemgang, faldet 0,17 procentpoint fra 2012 til 2014 mens de estimerede 

finansieringsomkostninger for de virksomheder der har fastholdt revision, har fulgt faldet i CIBOR-

renten. Det kan altså tyde på, at risikopræmien ved at låne penge til virksomheder med revision har 

været stabil, mens den er øget for virksomheder som har valgt udvidet gennemgang. Dette er i 

overensstemmelse med den indledende teoretiske antagelse.  

For at verificere hvorvidt de estimerede finansieringsomkostninger kan anvendes til, at teste 

hypotesen om udvidet gennemgangs effekt på renteniveauet, har vi, i modsætning til Tabel 8-2, 

foretaget en vægtet beregning af de estimerede finansieringsomkostninger for de to grupper. De 

estimerede finansieringsomkostninger i 2012 og 2014 er sammenholdt med den gennemsnitlige 

CIBOR-rente i de respektive år. Resultaterne fremgår af Tabel 8-3.  

 

 

 



[ 100 ] 

Tabel 8-3 Sammenligning af vægtede estimerede finansieringsomkostninger og CIBOR-renten 

   2012  2014  ∆ * 

Revision N = 642 (rUG)  6,82%  6,45%  -0,36% 

Udvidet gennemgang N = 259 (rREV)  7,44%  6,90%  -0,55% 

Gns. CIBOR rente 1 år (rCIBOR)  1,17%  0,72%  -0,44% 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv og Nationalbanken 
* Ændring i procentpoint fra 2012 til 2014 
Estimerede finansieringsomkostninger er beregnet som: (finansieringsomkvirksomhed 1 + finansieringsomkvirksomhed 2 + … 
finansieringsomkvirksomhed n) / (GnsGældvirksomhed 1 + GnsGældvirksomhed 2 + … GnsGældvirksomhed n) 

 

De virksomheder der har fastholdt revision, havde i 2012 vægtede gennemsnitlige 

finansieringsomkostninger på 6,82% af den gennemsnitlige bankgæld. Til sammenligning havde 

virksomhederne der i 2013 overgik til udvidet gennemgang, vægtede gennemsnitlige 

finansieringsomkostninger på 7,44% i 2012. Dette er i strid med vores resultater fra afsnit 6.2.4, hvor 

vi så, at det er økonomisk sunde virksomheder som vælger udvidet gennemgang. Dog så vi også, at det 

er mindre virksomheder der vælger udvidet gennemgang, hvilket i sig selv kan medføre et øget 

risikotillæg, hvilket vi argumenterer for i afsnit 8.2.3. Det er vigtigt at pointere her, at denne beregning 

udelukkende er en gennemsnitsbetragtning, hvorfor der gemmer sig virksomhedsspecifikke 

risikofaktorer i hver enkelt virksomhed, som der ikke tages højde for i denne beregning.  

I 2014 var de vægtede gennemsnitlige finansieringsomkostninger, for de virksomheder der har 

fastholdt revision, faldet med 0,36 procentpoint til 6,45% i 2014. I samme periode var de vægtede 

gennemsnitlige finansieringsomkostninger, for virksomheder der er overgået til udvidet gennemgang, 

faldet med 0,55 procentpoint til 6,90% i 2014. Hovedparten af faldet tilskrives i begge tilfælde 

tilsvarende fald i CIBOR-renten.  

Da tendensen i renteudviklingen for hele populationen følger udviklingen i CIBOR-renten vurderer vi, 

at datamaterialet er validt i forhold til at anvende i analysen.  

Jf. teorien burde faldet i finansieringsomkostningerne være mindre for virksomheder med udvidet 

gennemgang end virksomheder med revision, som følge af den lavere grad af sikkerhed for 

regnskabstallene. Dette bakkes op af vores beregning af de uvægtede gennemsnitlige 

finansieringsomkostninger i Tabel 8-2.  
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8.2.1.2 Forsinket renteeffekt  

Ifølge spørgeskemaerne er bankerne sjældent inddraget i virksomhedernes beslutning om valg af 

udvidet gennemgang92.Der kan dermed i nogle tilfælde gå noget tid før banken reelt finder ud af, at 

virksomheden er overgået til udvidet gennemgang. Der kan gå op til 5 måneder, efter statusdagen, før 

regnskabet er aflagt, og i nogle tilfælde længere. Hvis regnskabet for 2013, som er det første år 

virksomhederne kunne vælge udvidet gennemgang, aflægges i foråret 2014 vil banken således ikke 

have kendskab til valget gennem hele året 2014, hvorfor en eventuel renteeffekt vil være begrænset 

til en del af året. Vi så i afsnit 6.2.6, at den gennemsnitlige rapporteringshastighed for virksomheder 

med udvidet gennemgang er 136 dage, svarende til 4 og en halv måned, før regnskabet er offentligt 

tilgængeligt. Dette er årsagen til, at rentesatser for 2012 sammenlignes med rentesatser for 2014, og 

ikke 2013. Vi vurderer dog, at en eventuel renteeffekt gældende for ca. halvdelen af 2014 stadig bør 

kunne aflæses statistisk.  

8.2.2 Multipel regressionsanalyse 

Ændringen i EstFinOmk i Tabel 8-2 ovenfor er fremkommet ved følgende formel for virksomhederne 

med udvidet gennemgang (UG).  

∆rUG,2014 = rUG,2014 - rUG,2012  , hvor r = EstFinOmk 

Ændringen i rentesatsen for virksomheder med udvidet gennemgang i 2014 er herefter sammenlignet 

med ændringen for virksomheder med revision i 2014 (REV), ∆rREV,2014. Resultatet af ændringerne for 

de to grupper bekræfter vores antagelse om at ∆rUG,2014 < ∆rREV,2014 (ved faldende markedsrente). 

For, at bestemme hvorvidt denne udvikling skyldes valget af udvidet gennemgang, eller andre 

virksomhedsspecifikke faktorer, foretager vi en multipel regressionsanalyse, som har til formål at teste 

følgende hypotese:  

H1: Overgang fra revision til udvidet gennemgang medfører øgede finansierings-

omkostninger 

For at kontrollere for faktorer som ligeledes forventes at påvirke renteniveauet, opsættes 

kontrolvariable som holdes konstante, hvormed den rene effekt af overgangen til udvidet gennemgang 

på finansieringsomkostningerne kan analyseres.  

                                                           
92 Bilag 12.4 Spørgeskema til virksomhederne, spørgsmål 5 – Kun 8% siger at de havde banken med på råd ved 
overgangen. Dette tal er 12% for dem der har bankgæld. En vægtet beregning af erhvervsrådgivernes svar på 
dette viser, at kunderne adviserer dem inden overgangen i 20% af tilfældene.  
Bilag 12.6 Spørgeskema til bankerne, spørgsmål 6  - 23% af erhvervsrådgiverne svarer at de aldrig bliver inddraget 
i erhvervskundernes beslutning om overgang til udvidet gennemgang, 44% bliver inddraget i 1-25% af tilfældene, 
18% bliver inddraget i 26-50% af tilfældene.    
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8.2.2.1 Valg af regressionsmodel 

Til regressionsanalysen opstilles i første omgang variable ud fra de aggregerede virksomhedsdata, som 

kan forklare de estimerede finansieringsomkostninger. Vi beskriver de opstillede variable i afsnit 

8.2.2.2. For at teste om de opstillede variable kan forklare renteniveauet, opstilles en multipel 

regressionsmodel hvor den afhængige variabel Y er renten i 2012 eller 2014 forklaret af de, i afsnit 

8.2.2.2, beskrevne variable i 2012 og 2014.93   

Vi tilføjer i modellen for 2014 variablen Rev/UG som angiver om en virksomhed har valgt udvidet 

gennemgang eller fastholdt revision. Hermed kan vi teste, om udvidet gennemgang bidrager til, at 

forklare de estimerede finansieringsomkostninger. Hvis variablen Rev/UG viser sig signifikant, vil det 

være udtryk for, at de estimerede finansieringsomkostninger kan forklares af denne.  

  

                                                           
93 Den multiple regressionsmodel antager formlen Y(rt) = α+βtEBITDAt + βtLnSolGradt + … βtCFt 



[ 103 ] 

8.2.2.2 Kontrolvariable 

For at kunne teste, om valget af udvidet gennemgang har betydning for de estimerede 

finansieringsomkostninger, opstiller vi en række kontrolvariable. Disse variable har til formål, at måle 

ændringer i den virksomhedsspecifikke driftsrisiko som også kan forklare en evt. ændring i de 

estimerede finansieringsomkostninger. Dette gøres ved at holde kontrolvariablene stabile således, at 

den rene effekt af overgangen til udvidet gennemgang kan måles.  

Tabel 8-4 viser de opstillede kontrolvariable.   

Tabel 8-4 Beskrivelse af kontrolvariable 

Variabel  Forklaring 

LnSumAktiver  Den naturlige logaritme til selskabets samlede aktiver for henholdsvis 

∆LnSumAktiver  (LnSumAktiver2014 - LnSumAktiver2012) / LnSumAktiver2012 * 100 

LnGnsBankGæld  Den naturlige logaritme til selskabets samlede gennemsnitlige bankgæld 

∆LnGnsBankGæld  (LnGnsBankGæld2014 - LnGnsBankGæld2012) / LnGnsBankGæld2012 * 100 

LnLikvGrad  Den naturlige logaritme til selskabets likviditetsgrad I (omsætningsaktiver / kortfristet gæld x 100) 

LnSolGrad  Den naturlige logaritme til selskabets soliditetsgrad (passiver i alt / egenkapital x 100) 

LnEKforent  Den naturlige logaritme til selskabets forrentning af egenkapitalen (res. Før skat / EK ultimo x 100) 

MatGrad  
Andelen af virksomhedens aktiver der består af materielle anlægsaktiver (materielle anlægsaktiver / 
aktiver i alt x 100) 

EBIT  EBIT, beregnet som årets resultat før skat + netto finansielle poster 

∆EBIT  (EBIT2014 - EBIT2012) / EBIT2012 * 100 

Cfdrift  Cashflow fra driften beregnet som EBIT + ∆working capital 

∆Cfdrift  (Cfdrift2014 - Cfdrift2012) / Cfdrift2012 * 100 

AndelBankgæld  Bankgæld/aktiver x 100 

   

Konkursrisiko 

 

Konkursrisiko beregnes ved hjælp af model 1 i Ohlson (1980): 
Konkursrisikoen = 1 - (1 / (1 + eksp(OhlsonZscore))) hvor OhlsonZscore =  
-1,32 – 0,407*LnAktiver + 6,03*Gældsandel - 1,43*A + 0,076*B – 1,72*C – 2,37*D – 1,83*E + 
0,285*F – 0,521*G  
 
A = (omsætningsaktiver-(kortsigtet gæld))/aktiver.  
B = (kortsigtet gæld)/aktiver.  
C = indikatorvariabel som er 1 hvis egenkapitalen er negativ og ellers 0.  
D = årets resultat/aktiver.  
E = pengestrøm fra driftsaktivteter/aktiver.  
F = indikatorvariabel som er 1 hvis årets resultat de sidste to år begge var negativt og ellers 0.  
G = ændring i årets resultat fra 2012 til 2014 divideret med summen af årets resultater i 2012 og 
2014.  

Kilde: Egen tilvirkning 
Tabellen viser de målbare kontrolvariable.  

 

Vi har medtaget variablen LnSumAktiver, for at kunne måle virksomhedens størrelse. Dette er 

interessant af to grunde. Størrelsen på virksomheden har som udgangspunkt ikke betydning for 

renteniveauet. Dog har vi ved interview af (Erhvervsrådgiver, 2016) konstateret, at de helt små 

selskaber ofte er forbundet med øget risiko, da de har lav grad af regnskabsmæssig ekspertise i 

virksomheden. Dette medfører at de ikke kan udarbejde materiale af nødvendig kvalitet, som 

bankerne kan bruge som udgangspunkt for deres risikovurdering og dermed prisfastsættelse af renten. 

Dette vurderes altså, at kunne have en betydning for renteniveauet. Herudover er variablen 
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interessant, da en betydelig forskel i denne værdi fra 2012 til 2014 vil være udtryk for ændringer i det 

generelle aktivitetsniveau, enten i form af vækst hvilket kan ændre risikoprofilen eller i form af 

nedgang hvilket kan indikere krise, og ligeledes ændre risikoen.  

LnGnsBankGæld er medtaget da den samlede gæld ligeledes kan være et udtryk for risikoen i et 

bankengagement, ligesom den relative ændring heraf, kan indikere en ændret risikoprofil.  

Vi har medtaget variable til at kontrollere for virksomhedens økonomiske performance, hvilket også 

vurderes at have betydning for fastsættelsen af renteniveauet. Dette måles af variablene LnLikvGrad, 

LnSolGrad og LnEKforent. Disse variable er alle nøgletal som måles relativt i forhold til virksomhedens 

størrelse, og vurderes derfor at kunne forklare renteniveauet i det år de beskriver. Herudover har vi 

variablene EBIT og CFdrift som måler nominelle værdier. Disse vurderes ikke alene at kunne forklare 

renteniveauet, da de ikke er relative i forhold til virksomhederne. Dog vil den relative forskel mellem 

disse variable fra 2012 til 2014 fortælle om ændringen i den driftsmæssige risiko.94  

Konkursrisikoen er beregnet med udgangspunkt i (Ohlson, 1980) 95 og er ligeledes et udtryk for den 

driftsmæssige risiko.  

Variablen AndelBankgæld viser hvor stor en andel af aktiverne der er finansieret af banken. Dette 

nøgletal vurderes at kunne bidrage til at forklare renten, da banken må antages, at tage en 

risikopræmie jo større en andel af aktiverne de finansierer, da deres dividende ved en evt. konkurs, alt 

andet lige, bliver mindre, jo større en andel af aktiverne de finansierer.  

Da vi ikke har adgang til data om sikkerhedsstillelser, har vi ikke mulighed for at analysere den effekt 

dette aspekt har på rentefastsættelsen. Fra vores interview med (Erhvervsrådgiver, 2016) fandt vi, at 

private kautioner, sikkerhedsstillelser og forskellig pant har betydning for fastsættelse af renten. Det 

er derfor et væsentligt element, vi ikke kan analysere i denne regressionsanalyse. Vi har dog opstillet 

en variabel som måler hvor stor en del af aktiverne der består af materielle anlægsaktiver. Et materielt 

aktiv er nemt at give pant i, hvilket derfor ofte anvendes til at skaffe fremmedfinansiering. 

Vi præsenterer i nedenstående Tabel 8-5 beskrivende statistik for virksomhederne der indgår i testen.  

 

 

 

 

                                                           
94 Dette måles med variablene ∆CFdrift og ∆EBIT 
95 Ohlson Z-score er en matematisk model til at forudsige konkursrisikoen i en virksomhed 
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Tabel 8-5 Forskelle i variable mellem Rev og UG i 2012 og 2014 

Variabel  2012  2014   

   UG Rev Forskel t-stat p-værdi  UG REV Forskel t-stat p-værdi   

r  0,087 0,090 -0,003 -0,774 0,439  0,086 0,086 0,000 0,028 0,978  

GnsBankGæld     1.859      2.532       -672  -2,848 0,005 *     1.783      2.972    -1.189  -2,773 0,006 * 

SumAktiver      4.825      5.660       -835  -1,649 0,050 *     5.008      6.065    -1.057  -2,054 0,020 * 

LikvGrad  126,789 153,454 -26,665 -1,864 0,031 * 127,178 151,764 -24,586 -1,822 0,035 * 

SolGrad  6,688 -5,563 12,251 1,204 0,229  7,157 -6,945 14,102 1,340 0,181  

EKforent  0,198 0,391 -0,192 -3,070 0,002 * 0,323 0,346 -0,023 -0,232 0,816  

Konkursrisiko 0,393 0,436 -0,043 -1,688 0,092  0,390 0,391 -0,002 -0,059 0,953  

MatGrad  0,225 0,187 0,039 1,755 0,080  0,216 0,175 0,042 1,915 0,056  

Gældsandel  0,521 0,526 -0,004 -0,124 0,902  0,548 0,591 -0,043 -0,808 0,419  

CFdrift  150,104 157,271 -7,167 -0,118 0,906  136,625 237,832 -101,21 -1,338 0,181  

EBIT         201         158           43  0,989 0,323         213         260         -48  -0,844 0,399  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv 
Tabellen viser forskelle i de udvalgte variable i 2012 og 2014 for de virksomheder som har valgt udvidet gennemgang og 
fastholdt revision. Variable som viser ∆ fra 2012 til 2014 medtages ikke i den beskrivende statistik.  
* angiver signifikans ved 5% signifikansniveau.  

 

I tabellen vises middelværdier for de udvalgte variable samt resultater af t-test for forskelle. Der er kun 

4 variable som viser forskel mellem middelværdierne for de selskaber som har valgt udvidet 

gennemgang og dem der har fastholdt revision. To af variablene relaterer til størrelsen på 

virksomheden, hvor det, ligesom i afsnit 6.2.3 fremgår, at det er de mindre virksomheder som vælger 

udvidet gennemgang. Virksomhederne der vælger udvidet gennemgang er dog, modsat hvad vi fandt 

i afsnit 6.2.4, mindre likvide end dem der fastholder revision. Herudover viser egenkapitalens 

forrentning, at der for 2012 var en højere forrentning blandt virksomheder med revision end blandt 

virksomheder der valgte udvidet gennemgang i 2013.  

Tabel 8-6 Resultater af enkeltvis regression 

  2014  2012   

Variabel   Koefficient T-stat P-værdi   Koefficient T-stat P-værdi   

LnSumAktiver  -0,00765 -6,400 <0,0001 * -0,00122 -2,080 0,0379 * 

∆LnSumAktiver  -0,00048 -1,300 0,1927  - - -  

LnGnsBankGæld  -0,00828 -7,090 <0,0001 * -0,00763 -7,060 <0,0001 * 

∆LnGnsBankGæld  -0,00004 -0,430 0,6687  - - -  

LnLikvGrad  0,00130 1,320 0,1874  0,00053 0,570 0,5688  

LnSolGrad  -0,00643 -6,310 <0,0001 * -0,00706 -7,330 <0,0001 * 

LnEKforent  0,00138 0,390 0,6945  -0,00017 -0,050 0,9608  

MatGrad  -0,02707 -4,720 <0,0001 * -0,01609 -2,990 0,0028 * 

EBITDA  0,00000 -0,970 0,3303  0,00000 -0,190 0,8465  

∆EBITDA  0,00000 -0,480 0,6280  - - -  

CFdrift  0,00000 -1,860 0,0631  0,00000 -0,170 0,8684  

∆CFdrift  0,00000 -2,990 0,0029 * - - -  

AndelBankgæld  -0,00080 -1,600 0,1098  -0,00010 -0,220 0,8293  

Konkursrisiko  0,02644 5,690 <0,0001 * 0,02992 6,750 <0,0001 * 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv 
Tabellen viser resultaterne af enkeltvise regressionsanalyser mellem den afhængige variabel rt og de forklarende variable 
for 2012 og 2014.  
* angiver signifikans ved 5% signifikansniveau 
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I Tabel 8-6 vises de enkelte variables effekt på rentesatsen ved enkeltvise regressionsanalyser. Dette 

gøres, for at identificere variable som statistisk har indflydelse på de estimerede 

finansieringsomkostninger.   

De enkeltvise regressionsanalyser viser, at variablene LnSumAktiver, LnGnsBankGæld, LnSolGrad, 

MatGrad og Konkursrisiko er signifikante i begge år. Yderligere ser vi, at ∆CFdrift er signifikant.  

På baggrund af ovenstående, kan vi nu lave en samlet model som forklarer de estimerede 

finansieringsomkostninger for 2014 og 2012, med forklaringsgrader på henholdsvis 13,8% og 13,6%.96 

Vi har ikke til formål at kunne forudsige de estimerede finansieringsomkostninger, blot at undersøge 

hvorvidt valget af udvidet gennemgang har effekt på de estimerede finansieringsomkostninger. Dog 

fortæller den relativt lave forklaringsgrad i vores model, at der er mange andre faktorer, end de 

variable vi har opstillet, som har betydning for bankernes fastsættelse af renten. Som ventet er der 

således øvrige forhold, end de identificerede variable, som forklarer renteniveauet. Dette er i 

overensstemmelse med forhold tidligere beskrevet, såsom historik og kendskab til ledelsen. Vi kan, 

ved at medtage variablen r2012 som forklarende variabel i modellen for 2014 medtage bankernes 

risikovurdering af de individuelle virksomheder i 2012, da den estimerede finansieringsomkostning jo 

i høj grad er påvirket af bankernes risikovurdering. Ved denne model viser forklaringsgraden for 2014 

nu 38,61%. Der er således en betydelig del af de estimerede finansieringsomkostninger i 2014 som 

forklares af andre faktorer. Resultaterne af modellerne fremgår detaljeret af bilag 13.28. 

  

                                                           
96 Ikke alle signifikante variable er taget med i modellen pga. multikollinearitet. For 2012 ser modellen således 
ud: Y(r2012) = α+βLnGnsBankGæld2012 + βLnSolGrad2012 + βMatGrad2012 og for 2014: Y(r2014) = 
α+βLnGnsBankGæld2014 + βLnSolGrad2014 + βMatGrad2014  + β∆CFdrift.  
Korrelationskoefficienter for alle variable fremgår af bilag 13.27. 
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8.2.2.3 Resultat af regressionsanalyser 

For at analysere hvorvidt valget af udvidet gennemgang har haft effekt på de estimerede 

finansieringsomkostninger inddrages nu variablen Rev/UG. Denne variabel antager værdien 1 hvis en 

virksomhed har haft udvidet gennemgang i 2013 og 2014, og 0 hvis den har fastholdt revision.  

Tabel 8-7 Regression med variablen Rev/UG 

Variabel  Koefficient  Std Error  t-stat  p-værdi  VIF 

Rev/UG  -0,00015  0,00355  -0,040  0,9654  1,0283 

LnSumAktiver  0,00325  0,00237  1,370  0,1710  4,1419 

∆LnSumAktiver  -0,00048  0,00035  -1,370  0,1710  1,0355 

LnGnsBankGæld  -0,01080  0,00199  -5,420  <,0001 * 3,1045 

∆LnGnsBankGæld  -0,00001  0,00009  -0,110  0,9120  1,0813 

LnLikvGrad  0,00200  0,00106  1,890  0,0589  1,2193 

LnSolGrad  -0,00844  0,00176  -4,790  <,0001 * 3,1986 

LnEKforent  0,00104  0,00350  0,300  0,7667  1,1501 

MatGrad  -0,02638  0,00566  -4,660  <,0001 * 1,0852 

EBITDA  0,00000  0,00000  0,930  0,3507  2,7194 

∆EBITDA  0,00000  0,00000  -0,290  0,7714  2,2550 

CFdrift  0,00000  0,00000  -0,950  0,3431  1,4232 

∆CFdrift  -0,00004  0,00002  -1,810  0,0704  1,0773 

AndelBankgæld  -0,00138  0,00058  -2,390  0,0172 * 1,3411 

Konkursrisiko  0,00995  0,00826  1,200  0,2286  3,4058 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af regressionsanalyse 
Tabellen viser regressionskoefficienter for kontrolvariable med den afhængige variabel r2014.  
VIF indikerer multikollineariteten for de enkelte variable. 
* angiver signifikans ved 5% signifikansniveau.  

 

Med udgangspunkt i vores opstillede kontrolvariable, opstilles en samlet regressionsanalyse, hvor vi 

inddrager alle kontrolvariable samtidig, suppleret med den forklarende variabel Rev/UG. Da de øvrige 

forklarende variable fungerer som kontrolvariable er multikollinearitet97 ikke et problem, hvis blot den 

variabel vi analyserer, ikke korrelerer betydeligt med kontrolvariablene. (Allison, 2012). 

Som det fremgår af Tabel 8-7 er VIF-værdien98 for Rev/UG lav, hvilket også bekræftes af korrelations-

koefficienterne i bilag 13.27. Vi kan således anvende modellen til at analysere effekten af valget af 

udvidet gennemgang. Vi kan derimod ikke anvende den samlede model til at forudsige de estimerede 

finansieringsomkostninger. 

Som det fremgår af Tabel 8-7 viser variablen Rev/UG en p-værdi på 0,9654, hvilket indikerer at 

variablen er meget langt fra at være signifikant. Dette betyder altså, at hvis alle kontrolvariable holdes 

stabile, er der ingen effekt på de estimerede finansieringsomkostninger (Y) ved valget af udvidet 

gennemgang.  

                                                           
97 Multikollinearitet fremkommer hvis én eller flere forklarende variable er stærkt korrelerede, og derved slører 
effekten af de forklarende variable.  
98  Variance inflation factor – angiver hvor meget af variansen i regressionskoefficienten der er øget pga. 
multikollinearitet.  
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Vi kan således ikke konkludere at ændringerne i de estimerede finansieringsomkostninger som vi 

identificerede i Tabel 8-2 skyldes overgangen til udvidet gennemgang, hvorfor vi forkaster vores 

hypotese om at overgang til udvidet gennemgang medfører øgede finansieringsomkostninger.  

8.2.3 Spørgeskemaer og interviews 

Adspurgt om virksomhederne har oplevet ændrede rentesatser i banken (på lån), som følge af 

overgang til udvidet gennemgang, svarer 89% af virksomhederne jf. bilag 13.5 da også, at de ikke har 

oplevet ændrede rentesatser, 0% svarer at de har oplevet øgede renteomkostninger. 1% svarer 

derimod at de har oplevet lavere rentesatser. Af de 57 virksomheder der ud fra de fastsatte 

baggrundsvariable har netto bankgæld svarer 56 af dem at de har oplevet uændrede rentesatser og 

en enkelt svarer ”Ved ikke”.  

Tabel 8-8 Bankernes vurdering af forøgede rentesatser for eksisterende udlånsengagementer 

Udsagn  

Andel af 
tilfælde hvor 

rentesatsen er 
forøget  

Andel 
bankrådgivere  

Vægtet 
andel  

Vægtet antal 
tilfælde hvor 

rentesatsen er 
øget 

Ja, det har det i alle tilfælde medført  100%                         1   1,27%  1,27% 

Ja, det har det i de fleste tilfælde medført  75%                         5   6,33%  4,75% 

Ja, det har det i ca. halvdelen af tilfældene medført  50%                         1   1,27%  0,63% 

Ja, men kun i de færreste tilfælde  25%                       31   39,24%  9,81% 

Nej, det har det aldrig medført  0%                       36   45,57%  0,00% 

Ved ikke                            5      

                         79   93,67%  16,46% 
Kilde: Egen tilvirkning baseret på Bilag 13.7 "Er det din opfattelse, at overgang fra revision til "udvidet gennemgang" har 
medført forøgede rentesatser for dine erhvervskunders eksisterende udlånsengagementer?" 

 

Bankerne vurderer derimod, ved anvendt vægtning, at 16,5% af virksomhederne har fået øgede 

rentesatser på eksisterende lån.  

Der er dermed disharmoni mellem virksomhedernes og bankernes opfattelse. Disharmonien vurderes 

at hænge sammen med at bankrådgiverne vurderer rentesatsen med udgangspunkt i risikopræmien 

for den enkelte virksomhed, hvor virksomhederne vurderer ud fra den samlede rente virksomheden 

betaler. I tilfælde hvor markedsrenten falder, som er tilfældet, i perioden 2012-2014 jf. Tabel 8-2 

ovenfor, kan bankerne altså have øget virksomhedernes risikotillæg tilsvarende uden at 

virksomhederne har bemærket det. Hermed vil virksomhederne, uden inddragelse af ændringer i 

markedsrenten, vurdere at deres rente er uændret hvorimod banken vurderer at 

renten/risikopræmien for den enkelte virksomhed reelt er øget.  

Som beskrevet i afsnit 8.1.1, er det relativt nyt at banken, hvor den interviewede erhvervsrådgiver er 

ansat, har indført parameteret ”udvidet gennemgang” i kreditvurderingsmodellen, ligesom der er 

blevet strammet op på bevillingsreglerne i forhold til virksomheder med udvidet gennemgang. 

Derudover kommenterer (Erhvervsrådgiver, 2016) at der i fremtiden vil være et øget fokus på at indgå 
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skriftlige aftaler med kunderne om bankernes forventning til dem. ”Prisen sætter vi jo som det passer 

os, så den har vi egentligt kunne regulere hele tiden, det er bare et spørgsmål om at nu (red. efter 

indførelse af skriftlige aftaler med kunden) er det kommet fokus på det, og nu er det lettere for os at 

forsvare det, når vi ændrer prisen. Jeg tror egentligt ikke det betyder noget i forhold til hvor tit vi ændrer 

prisen, det afhænger af at nu kan vi bedre forsvare det for de kunder som vi ikke har lyst til at miste, 

hvor man kan sige – vi havde altså en aftale om (red. at der skulle foretages revision), det koster dig 

altså en halv procent (red. at du nu har valgt udvidet gennemgang). ” 

”Hvis det er en kunde vi i øvrigt er sådan lidt luren på, så kan det (red. overgangen til udvidet 

gennemgang) jo være en måde at få dem til at kigge sig om efter andre (red. banker) på. ” 

Rentefastsættelserne, for både konsoliderede og mindre konsoliderede virksomheder, vurderes altså 

fremadrettet, at kunne blive hårdere påvirket af de opstramninger der sker i bankerne.  

Af Tabel 6-8 fremgår det, at virksomheder der har valgt udvidet gennemgang, og samtidig har 

bankgæld, har en gennemsnitlig bankgæld på 1.530 t.kr. Renten skal således kun stige 0,23 

procentpoint før besparelsen på honoraret til revisor på 3.460 kr. er opvejet af øgede 

finansieringsomkostninger. Hvis bankerne bliver hårdere i deres vurdering af kunder med udvidet 

gennemgang, er det altså overvejende sandsynligt at den opnåede eksterne besparelse opvejes af 

øgede finansieringsomkostninger. 

8.2.4 Årsager til effekt på kreditvilkår 

I afsnit 6 fandt vi, at der er en betydelig andel af de virksomheder som vælger udvidet gennemgang, 

som har en sund økonomi i form af relativ høj soliditet og likviditet ligesom de viste sig mere rentable. 

Ligeledes fandt vi, at bankerne i meget sjældne tilfælde inddrages ved beslutningen om overgang til 

udvidet gennemgang, på trods af, at bankfinansierede virksomheder med varelager og debitorer i høj 

grad anvender erklæringen. Det vil altså sige, at bankerne først efterfølgende får besked om valget af 

udvidet gennemgang, når det er for sent, og banken må derfor leve med kundens valg, selvom det i 

mange tilfælde er virksomheder der har bankgæld samtidig med varelager og debitorer. Mange af 

virksomhederne har dog en sund økonomi og derved en god forhandlingsposition. Vi tillægger denne 

forhandlingsstyrke en væsentlig del af årsagen til, at finansieringsomkostningerne, på trods af den 

lavere grad af sikkerhed i erklæringen, stort set forbliver uændret. En anden del af forklaringen kan 

ligge i, at der også er en højere andel ikke-komplekse holdingselskaber og ejendomsselskaber som 

vælger erklæringen. Dette vil i højere grad kunne accepteres af banken, da driften i denne type 

selskaber er mere gennemsigtig.  
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Det blev også påvist, at virksomheder der er blevet omstruktureret eller har planer herom, i højere 

grad vælger revision. Dette virker fornuftigt, da adgangen til ny finansiering kan begrænses af den 

lavere grad af sikkerhed i udvidet gennemgang.  

8.3 Sikkerhedsstillelser 

Som angivet ovenfor i afsnit 8.2 er påvirkningen på virksomhedernes renteomkostninger meget 

begrænset. Dette skyldes bl.a., som angivet i afsnit 7 i overensstemmelse med besvarelserne i (Lund, 

Warming-Rasmussen, & Raalskov, 2016), at rentefastsættelse foretages ud fra en helhedsvurdering på 

baggrund af samtlige bankens informationskilder som beskrevet i afsnit 2.2. Dog er der, i interviewet 

med erhvervsrådgiveren, ingen tvivl om vurderingen af revision/udvidet gennemgang; ”Helt 

overordnet politik er at alt skal revideres når vi snakker selskabsform, og alt der ikke bliver revideret 

skal som udgangspunkt bevilges på kreditkontoret, altså det går uden om erhvervsrådgivernes 

bevillingsbeføjelser (…) det kræver en separat bevilling, og den bevilling skal fornyes hvert år. ” Det 

bekræftes, at det er relativt nyt, at kreditvurderingsreglerne er blevet hårdere på udvidet gennemgang, 

ligesom erklæringen først er blevet inddraget i kreditvurderingsmodellen for nyligt. Han medgiver dog, 

at der ved eksisterende kunder ligeledes inddrages andre faktorer end de rene tal.  

Personlige sikkerhedsstillelser/kaution for gæld optaget i personligt ejede virksomheder ses hyppigst i 

mindre virksomheder, dette skyldes ifølge erhvervsrådgiveren, typisk at ” (…) jo mindre virksomheden 

er jo større risiko er der for manglende kvalitet og tab (red. for banken) (…), så ved de mindre kunder 

da har vi tættekammen fremme, og der er man skarp, for det er der vi taber pengene”.  Dette stemmer 

overens med, at renten statistisk set falder når aktivsummen og bankgælden stiger, altså at 

virksomheden bliver større, jf. afsnit 8.2.2.  

Videre kommenterer han at ” (…) personlig sikkerhedsstillelse, altid er udgangspunktet, men det er 

klart jo større virksomheder du kommer op i, desto sværere kan det blive hvis det er gode virksomheder, 

fordi ligesom pris, så er sikkerhedsstillelser et konkurrenceelement (red. for bankerne). ” 

”Udgangspunktet er at der skal være en kaution/sikkerhedsstillelse, og de fleste de har forståelse for 

det i et eller andet omfang (…) hvis du skal have 2 mio. kr. i kredit her, jamen så skal du selv hæfte for 

250.000 kr. (…), hvis du ikke selv har så meget tillid til virksomheden at du tør lægge hånden bare en 

lille smule på kogepladen hvorfor skulle vi så? (…). ” 

Virksomhederne har svaret på hvorvidt de har oplevet ændrede krav til sikkerhedsstillelser over for 

banken, som følge af overgangen til udvidet gennemgang. Svarene taler sit tydelige sprog, 93% af 

respondenterne ikke oplevet ændrede krav. Kun 1% svarer at de har oplevet øgede krav til 

sikkerhedsstillelser.  
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Tabel 8-9 Øgede krav til sikkerhedsstillelser fra banken 

Udsagn 

Andel af tilfælde 
hvor banken har 

stillet krav 
Andel 

bankrådgivere 
Vægtet 
andel 

Vægtet antal 
tilfælde hvor 

banken har stillet 
krav 

Ja, det det i alle tilfælde medført 100% 3 4,11% 4,11% 

Ja, det har det i de fleste tilfælde medført 75% 6 8,22% 6,16% 

Ja, det har det i ca. halvdelen af tilfældene medført 50% 4 5,48% 2,74% 

Ja, men kun i de færreste tilfælde 25% 30 41,10% 10,27% 

Nej, det har det aldrig medført 0% 30 41,10% 0,00% 

                       73 100,00% 23,29% 
Kilde: Bilag 13.7"Overgang fra "udvidet gennemgang" har medført, at banken har stillet krav om øget sikkerhedsstillelse 
hos erhvervskunder?" 

 

Igen i denne situation er bankrådgivernes opfattelse anderledes, der svares væsentligt afvigende fra 

de svar virksomhederne har afgivet, jf. Tabel 8-9 nedenfor. Det vurderes i lighed med afsnit 7.2.1.1 at 

eksempler på hvorfor bankrådgiverne afgiver svar der afviger fra virksomhedernes oplevelse, kunne 

være at rådgiverne afgiver svar der er mere i overensstemmelse med bankens politikker end den 

praktiske realitet.   

(Erhvervsrådgiver, 2016) svarer på spørgsmålet om omfanget af sikkerhedsstillelser har indvirkning på 

renteniveauet at ”Ja, helt klart, rente er lig risiko, så det er jo afgørende”. ”men det er jo sjældent at 

den private kaution er noget egentligt, altså tit er det jo det vi kalder styringspant – fordelen er at når 

du har en VVS-forretning der lukker og du har pant i varelageret, der står bogført til 2 mio. kr. og du 

har en kredit der er trukket med 1,5 mio. kr. At skulle ud og realisere varelageret på et brandudsalg 

mens der står en bankmand eller en advokat bag kassen, jamen så får du 100.000 eller 200.000 kr. for 

det, trods at det står bogført til 2 mio. kr., hvorimod hvis du har en personlig kaution på en halv million 

på ejeren så har han sjovt nok nogle kontakter, han ved godt hvad værdien er og han kan afsætte det 

på en helt anden måde (…).” 

Bankerne kræver altså i høj grad sikkerhedsstillelser i små virksomheder med behov for finansiering, 

hvormed risikoen nedbringes betragteligt. Som følge af at bankerne får nedbragt risikoen, nedbringes 

ligeledes renteniveauet for virksomhederne. Det var i den logistiske regresionsanalyse i afsnit 8.2.2, 

ikke muligt at inddrage dette forhold som en kontrolvariabel, da disse oplysninger ikke er offentlige. 

Da alle de analyserede virksomheder havde samme forudsætninger i 2012, og dermed i samme omfang 

forventes at have stillet sikkerhed for finansiering, kan det altså ikke afvises, at dette forhold har 

betydning for, at virksomhederne ikke har oplevet ændrede rentevilkår.  

Erhvervsrådgiveren medgiver at sikkerhedsstillelser i højere grad end for nogle år siden nu inddrages 

som et konkurrenceparameter ” (…) ligesom pris, så er sikkerhedsstillelser et konkurrenceelement (red. 

for bankerne). Det der måske var en selvfølge nærmest for to år siden, det kan vi se er det man 

konkurrerer på nu, i stedet for priser, eller det er i hvert fald ét af elementerne. At kunne frigive en 
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personlig kaution for en direktør eller ejer, det kan være mere værd end at kunne sænke virksomhedens 

rente (…) det er et meget tiltagende konkurrenceparameter. ” Hvorvidt virksomheder med udvidet 

gennemgang og finansieringsbehov kan forvente, at kunne anvende sikkerhedsstillelser som et 

element i forhandlingen med bankerne er dog tvivlsomt. Dette som følge af, at erklæringstypen nu 

direkte påvirker kreditvurderingen.  

Bankerne anvender i høj grad sikkerhedsstillelser ved udlån til små virksomheder. 

Sikkerhedsstillelserne består ofte af privat kaution som gives af ejeren. Kautionerne anvendes i høj 

grad som sikringspant hvormed banken sikrer sine udlån bedst. Ligeledes anvendes virksomhedspant 

i bredt omfang. Det vurderes, at sikkerhedsstillelser påvirker renteniveauet for virksomhederne, da 

risikoen for bankerne er nedbragt ved sikkerhedsstillelser. Virksomhederne har i sjældne tilfælde 

oplevet øgede krav om sikkerhedsstillelser ved overgangen til udvidet gennemgang.  

8.4 Leverandørkredit 

Teoretisk set må leverandørkreditter forventes at blive kortere, når et selskab fravælger revision. Dette 

skyldes, at leverandører alt andet lige vil være mindre villige til at give en lang kredittid, når de har 

mindre pålidelig information om virksomhedens økonomi (Copenhagen Economics, 2014).  Kortere 

kredittider forventes som udgangspunkt at medføre ekstraomkostninger for virksomhederne, da en 

kortere kredittid skal finansieres ved træk på kassekredit, reduktion af indestående på bankkonti mv., 

som alt andet lige øger nettoudgifter til renter.  

I lighed med virksomhedernes oplevelse af rentevilkårene i bankerne har virksomhederne heller ikke 

mærket valget af udvidet gennemgang slå igennem på kreditvilkårene fra leverandører. Der er i alt to 

ud af 181 virksomheder der har oplevet ændrede kreditvilkår fra leverandører, jf. bilag 13.5. Heraf 

svarer den ene at virksomheden har oplevet at opnå længere betalingsbetingelser efter overgang til 

udvidet gennemgang. Det vurderes at de forlængede betalingsbetingelser skyldes andre forhold, 

hvorfor besvarelsen for dette spørgsmål bør kategoriseres som et ”Nej”. Hermed er der i alt én ud af 

181, eller ca. 0,6% af virksomhederne der har oplevet negativt ændrede kreditvilkår fra leverandører. 

Denne virksomhed har svaret at de har oplevet indskrænkede kreditrammer.  

Hvorvidt den meget lave andel af virksomheder der har oplevet forringede kreditvilkår fra 

leverandører, kan skyldes at virksomhederne i højere grad anvender andre informationer end 

årsrapporten ved deres vurdering af kunder og leverandørers kreditvurdering jf. 3.4.4.  

Det kan ikke afvises, at valget af udvidet gennemgang medfører ringere kreditvilkår ved samhandel 

med leverandører, men der er ingen, eller meget små, indikationer på det ud fra svarene fra 

virksomhederne.  
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8.5 Delkonklusion   

Ved overgang til udvidet gennemgang er der en lavere grad af sikkerhed for oplysningerne i 

virksomhedernes årsrapporter. Dette medfører som udgangspunkt, at virksomhedens eksterne 

interessenter ikke i samme grad kan tillægge oplysningerne værdi. Analysen viser, at dette i meget 

begrænset omfang har haft indflydelse på prisen på finansiering. Vi har således ikke kunnet påvise 

statistisk sammenhæng mellem valget af udvidet gennemgang og finansieringsomkostningerne. 

Ligeledes viser vores spørgeskemaundersøgelser, at udvidet gennemgang i meget begrænset omfang 

har påvirket prisen på finansiering.  Da virksomhederne ikke har oplevet dyrere finansiering, er det 

udelukkende bankernes svar, der indikerer en effekt, om end denne er lille. Derfor vurderer vi, at 

effekten på rentefastsættelsen indtil nu, har haft minimal betydning for de virksomheder som har valgt 

udvidet gennemgang. 

Dette kan skyldes flere forhold. Vi vurderer, at virksomhedernes forhandlingsstyrke har en væsentlig 

indflydelse herpå. I afsnit 6 fandt vi, at det i højere grad er sunde virksomheder som vælger udvidet 

gennemgang. Dette medfører, alt andet lige, at virksomhederne i mindre grad er afhængige af deres 

eksisterende finansiering, da de vil have nemmere ved at finde ny finansiering. I forlængelse heraf, er 

der en indikation af, at bankerne endnu ikke havde adopteret udvidet gennemgang fuldt ud i deres 

interne forretningsgange. Dette kan have medført, at bankerne har haft sværere ved at hæve renten 

for de virksomheder som vælger udvidet gennemgang, da erklæringstype f.eks. ikke har været en del 

af aftalegrundlaget for erhvervsengagementer. Derfor kan vi heller ikke afvise, at finansieringen i 

fremtiden bliver dyrere for de virksomheder som vælger udvidet gennemgang.  

Vi ser en mulig begrænsning i virksomhedernes adgang til ny finansiering, hvis udvidet gennemgang 

anvendes. Der er således fra spørgeskemaerne indikationer af, at bankerne i en vis grad afviser 

låneanmodninger fra nye kunder på baggrund af, at kunden har udvidet gennemgang. I alt svarer 

erhvervsrådgiverne, at de i over en femtedel af tilfældene, har afvist låneanmodninger på baggrund af 

erklæringstypen. Interviewsvarene fra Erhvervsrådgiveren indikerer, at virksomheder med udvidet 

gennemgang i fremtiden, i højere grad end nu, vil opleve at muligheden for at opnå ny finansiering 

begrænses. Dette skyldes, at den lavere grad af sikkerhed, i mange tilfælde vil medføre, at beslutningen 

om bevillingen foretages centralt og dermed udelukkende baseres på tal, hvormed den personlige 

kontakt til ledelsen ikke tillægges værdi i vurderingsprocessen.  

Der er ingen indikationer af, at virksomhederne har oplevet forringede kreditvilkår i øvrigt. Således har 

vi ikke kunnet påvise, at valget af udvidet gennemgang haf medført ringere leverandørkreditvilkår. 

Dette skyldes formentlig at virksomhederne anvender andre informationer end regnskaberne, når de 

kreditvurderer deres kunder, i det omfang de kreditvurderer. Ligeledes kan vi heller ikke påvise, at 

udvidet gennemgang har medført krav om øgede sikkerhedsstillelser for virksomhederne.  
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9 Konklusion   

Med indførelsen af Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet 

gennemgang af årsregnskaber) blev det fra 1. januar 2013 muligt for virksomheder i regnskabsklasse 

B at lade revisionen udføre som udvidet gennemgang. Indførelsen af erklæringen var hovedsageligt 

drevet af et ønske om, at mindske de administrative byrder for virksomhederne. Der lå dog også et 

ønske om, at virksomhederne ikke skulle blive mødt med så mange yderligere krav fra kreditgivere, at 

virksomhederne i sidste ende ville have været bedre tjent med en revision. 

På baggrund af dette, fandt vi det interessant at undersøge, hvorvidt udvidet gennemgang er et 

værdifuldt alternativ til revision for virksomheder med behov for fremmedfinansiering. Undersøgelsen 

tager udgangspunkt i den teoretiske antagelse om, at revisors erklæring fungerer som en bro over den 

kløft af informationsasymmetri som eksisterer mellem kapitalejer og kreditgiver på den ene side og 

kapitalforvalter på den anden side. Ud fra denne teori var vores hypotese, at kapitalejer i små 

virksomheder ikke har behov for revision da der ofte er sammenfald mellem kapitalejer og 

kapitalforvalter. Derved burde der kunne spares på honoraret til revisor. Omvendt vil kreditgivere 

opleve, at den øgede informationsasymmetri medfører en forøget risiko, som de vil tage sig betalt for 

at påtage sig. Denne teori har dog en begrænsning, idet den ikke tager højde for de øvrige forhold som 

spiller ind på virksomhedernes valg af erklæringstype og kreditinstitutternes fastsættelse af 

kreditvilkår. Derfor har vi foretaget en analyse af virksomhedernes mulighed for at spare på 

revisionshonoraret samt den følgevirkning erklæringen får for deres kreditvilkår samt adgang hertil.  

For at analysere vores problemstilling, har vi identificeret og beskrevet forskellene på udvidet 

gennemgang og revision.  

Udvidet gennemgang tager sit udgangspunkt i et review. I tillæg til reviewet, skal revisor foretage fire 

supplerende handlinger. De supplerende handlinger medfører, at revisor opnår yderligere sikkerhed 

for sin konklusion i forhold til et review. Med den yderligere sikkerhed kan revisor udtrykke en positivt 

formuleret konklusion, i lighed med konklusionen ved en revision. Der foretages dog som 

udgangspunkt ikke andre revisonshandlinger end de fire supplerende handlinger, hvorfor graden af 

sikkerhed ikke er lige så høj som ved revision. Ligeledes er det ikke et krav at revisor, ved afgivelse af 

en erklæring om udvidet gennemgang, udarbejder en revisionsprotokol. Den lavere grad af sikkerhed, 

samt den manglende supplerende information i form af revisionsprotokollen, medfører at 

informationsasymmetrien mellem særligt kreditgiver og ledelse øges.  

Typen af virksomheder der vælger udvidet gennemgang vurderedes at have en betydelig indflydelse 

på mulighederne for at spare på de administrative omkostninger og samtidig at undgå forringede 

kreditvilkår. Analysen viser, at erklæringstypen anvendes bredere end ventet. Således anvendes 
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udvidet gennemgang ikke kun af ikke-komplekse egenfinansierede virksomheder. Der er således 

relativt flere virksomheder der vælger udvidet gennemgang end tilsvarende for virksomheder med 

revision. Samtidig ses det, at fremmedfinansierede virksomheder med debitorer og varelagre i høj grad 

anvender udvidet gennemgang, på trods af, at netop disse poster vurderedes at kunne medføre øgede 

finansieringsomkostninger. Den overraskende brede anvendelse af udvidet gennemgang kan dog 

delvist forklares ved, at det generelt er de mindre og økonomisk sundere virksomheder som vælger 

udvidet gennemgang. Disse er mindre afhængige af eksterne kreditgivere, og har derfor en stærkere 

forhandlingsposition, da de nemmere vil kunne finde alternativ finansiering. Det viser sig, at interne 

agentkonflikter i højere grad end de eksterne begrænser anvendelsesmulighederne for udvidet 

gennemgang. Der er således en mindre tendens til at vælge udvidet gennemgang, jo flere kapitalejere 

der er i virksomheden.  

Endvidere fandt vi, at virksomheder som er blevet omstruktureret i mindre omfang vælger udvidet 

gennemgang, hvilket kan skyldes, at de er afhængige af, at tiltrække ny finansiering, og derved vise et 

regnskab med høj grad af sikkerhed, selvom vi konkluderer, at udvidet gennemgang ikke ser ud til at 

være foretrukket af virksomheder som ikke vægter signalværdi højt.  

Motivet for at vælge udvidet gennemgang er i høj grad påvirket af anbefalinger fra revisor samt 

forventninger om en besparelse på honoraret til revisor. Generelt er virksomhederne ikke klar over, at 

bankerne har en holdning til hvilken erklæringstype virksomhederne bør vælge. Dette understreges af, 

at virksomheder med bankgæld i en hvis grad ikke mener at deres interessenter stiller krav om fuld 

revision. Ligeledes fandt vi, at revisor ikke i alle tilfælde har interessenternes behov, her særligt 

bankernes, med i overvejelserne, inden de rådgiver kunderne til at vælge udvidet gennemgang.  

Det er under halvdelen af virksomhederne der har opnået en besparelse på de eksterne 

administrationsomkostninger. Således har ca. 45% af Virksomhederne i gennemsnit opnået en 

besparelse på honoraret til revisor på 3.460 kr. Endvidere ligger der en latent besparelse, som først vil 

komme til udtryk de kommende år. Det forventes således, at der for visse virksomheder, serviceret af 

visse revisorer, vil være en yderligere svært definerbar besparelse, som følge af en mindre fremtidig 

stigning i honoraret til revisor ved udvidet gennemgang end ved revision. 

Der er flere forhold der har betydning for muligheden for at spare på honoraret til revisor. Således er 

der en overvægt af større virksomheder og aktieselskaber som har sparet på honoraret. For 

virksomheder med varelager og debitorer, er der en overvægt af større virksomheder med varelager 

der har sparet på honoraret. Virksomheder med debitorer og små varelagre har således ikke øget 

mulighed for at spare på honoraret i forhold til gennemsnittet. Dette hænger formentlig sammen med, 

at mængden af revisionshandlinger der skal foretages på større varelagre er mere omfattende end for 
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debitorer og mindre varelagre. Endvidere har virksomheder med bankgæld i højere grad end 

gennemsnittet oplevet besparelser på honoraret til revisor. Revisor antages at foretage flere 

revisionshandlinger ved revisioner af fremmedfinansierede virksomheder, hvorved disse har en god 

mulighed for at opnå en besparelse ved at vælge udvidet gennemgang. Omvendt er der for 

virksomheder med negativ egenkapital i mindre omfang mulighed for at spare, da revisor her foretager 

yderligere handlinger for at afdække going-koncern risikoen.  

Den begrænsede beløbsmæssige besparelse kan skyldes, at revisor i over 20% af tilfældene foretager 

yderligere handlinger ved udførelsen af udvidet gennemgang.  

En anden betydelig faktor for hvorvidt virksomhederne opnår besparelser, er virksomhedernes 

forhandlingsstyrke. Vi ser således, at de virksomheder som har valgt udvidet gennemgang på 

anbefaling fra revisor, uden at have en besparelse som motiv, ikke har sparet på honoraret.  

Analysen af de interne administrative besparelser viser, at ca. hver femte virksomhed som har valgt 

udvidet gennemgang har opnået et mindsket internt tidsforbrug i forbindelse med revisors arbejde. 

Her er det særligt større virksomheder med varelager som har oplevet et mindsket tidsforbrug.  

Vi kan ikke kvantificere den interne tidsbesparelse, men vurderer dog, at den for nogle virksomheder 

spiller en ikke ubetydelig rolle i vurderingen af de samlede administrative besparelser.  

Analysen af virksomhedernes valg af udvidet gennemgang viser, at overgangen kun i meget begrænset 

omfang har medført øgede finansieringsomkostninger. Det er således kun bankerne der giver udtryk 

for, at virksomhedernes valg af udvidet gennemgang har medført øgede renter. Vi har således ikke 

kunnet påvise dette statistisk, ligesom de adspurgte virksomheder heller ikke har oplevet en 

ændringer.  

En væsentlig årsag til dette kan ligge i virksomhedernes forhandlingsstyrke. Da der er en overvægt af 

økonomisk sunde virksomheder som vælger udvidet gennemgang betyder det, at de virksomheder 

som vælger udvidet gennemgang i mindre grad er afhængig af deres nuværende kreditinstitut da de 

ikke vil have svært ved finde ny finansiering hvis de bliver utilfredse med prisen, eller øvrige 

kreditvilkår.  

I forlængelse heraf, er der en indikation af, at bankerne endnu ikke har adopteret udvidet gennemgang 

fuldt ud i deres interne forretningsgange. Dette kan have medført, at bankerne har sværere ved at 

hæve renten for de virksomheder som vælger udvidet gennemgang, da erklæringstype f.eks. ikke har 

været en del af aftalegrundlaget for erhvervsengagementer. Vi ser derfor en potentiel mulighed for, 

at prisen på finansiering i fremtiden vil blive påvirket mere af erklæringstypen. Således kommer 

bankerne fra en virkelighed hvor revision har været obligatorisk for mange af deres kunder, til at de 

nu skal tilpasse sig den mere lempelige regulering på området.  
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Vi ser en mulig begrænsning i virksomhedernes adgang til ny finansiering, hvis udvidet gennemgang 

anvendes. Således giver bankerne udtryk for, at de i en vis grad afviser låneanmodninger fra nye kunder 

grundet, at virksomheden har udvidet gennemgang. Dette har været tilfældet for 23% af 

bankrådgiverne. Vi ser, at virksomheder med udvidet gennemgang i fremtiden, i højere grad end nu, 

vil opleve at muligheden for at opnå ny finansiering begrænses. Dette skyldes, at den lavere grad af 

sikkerhed, i mange tilfælde vil medføre, at beslutningen om bevillingen foretages centralt og dermed 

udelukkende baseres på tal, hvormed den personlige kontakt til ledelsen, som har en stor betydning 

for bankernes vurdering af virksomhederne, ikke tillægges værdi i vurderingsprocessen.  

Der er ingen indikationer af, at virksomhederne har oplevet forringede kreditvilkår i øvrigt. Således har 

vi ikke kunnet påvise, at valget af udvidet gennemgang haf medført ringere leverandørkreditvilkår. 

Dette skyldes at virksomhederne anvender andre informationer end regnskaberne, når de 

kreditvurderer deres kunder. Ligeledes kan vi heller ikke påvise, at udvidet gennemgang har medført 

øgede krav om sikkerhedsstillelser for virksomhederne. 

Vi kan konkludere, at overgangen til udvidet gennemgang har medført nettobesparelser for 

virksomhederne, og dermed indtil videre har været et værdifuldt alternativ til revision. Der vil dog 

være virksomheder, hvor den mulige interne og eksterne administrative besparelse er begrænset, som 

følge af virksomhedsspecifikke faktorer, ligesom virksomheder som har planer om at optage ny 

finansiering formentlig ikke vil have gavn af at vælge udvidet gennemgang.  

10 Perspektivering  

I tilknytning til bankernes opfattelse af udvidet gennemgang, synes det interessant at anlægge 

overvejelser om hvorvidt endnu lavere grad af sikkerhed, ville kunne have været mindst lige så 

værdifuldt et alternativ for virksomhederne der har valgt udvidet gennemgang.  

De fire supplerende handlinger der ved udvidet gennemgang foretages, medfører at revisor opnår 

yderligere sikkerhed for konklusionen.  

Banken er den primære eksterne interessent for små virksomheder omfattet af klasse B. Finansrådet 

havde inden vedtagelsen af erklæringstypen stort fokus på at der burde være fleksibilitet i de 

supplerende handlinger der foretages. Herunder specielt, at udvide de supplerende handlinger med 

handlinger der giver stærkt revisionsbevis for tilstedeværelsen i tilfælde hvor varelager og 

tilgodehavender fra salg er væsentlige regnskabsposter.  

Af de fire handlinger revisor skal foretage, er den ene som bekendt, at indhente 

engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens pengeinstitutter. I langt de fleste 

tilfælde vurderes det at virksomhederne omfattet at afhandlingens problemstilling kun har ét 
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pengeinstitut tilknyttet. I disse situationer bidrager denne handling altså ikke med yderligere sikkerhed 

for den enkelte virksomheds pengeinstitut. 

De øvrige handlinger bidrager ikke særligt til bekræftelse af hverken varelageret eller debitorernes 

tilstedeværelse. Eneste tilfælde der indirekte kan bidrage til bekræftelse af tilstedeværelse af en eller 

flere debitorer er hvis virksomheden eller revisor som følge af bemærkninger i advokatbrevet oplyser 

om eventuelle tvister med en debitor om det udestående. Det kan altså diskuteres om den yderligere 

sikkerhed i revisors konklusion i erklæringen bidrager til bankens kreditvurdering. 

Ved interview med (Erhvervsrådgiver, 2016) var meldingen at, ”Helt overordnet politik er at alt skal 

revideres når vi snakker selskabsform, og alt der ikke bliver revideret skal som udgangspunkt bevilges 

på kreditkontoret, altså det går uden om erhvervsrådgivernes bevillingsbeføjelser (…) det kræver en 

separat bevilling, og den bevilling skal fornyes hvert år. ” 

Udtalelsen, om at ALT skal revideres, og vores øvrige indtryk af bankernes opfattelse af udvidet 

gennemgang, giver det indtryk, at der ikke skelnes synderligt mellem erklæringstyperne udvidet 

gennemgang og review, ved kreditvurdering af virksomhederne. Erhvervsrådgiveren konstaterede at 

personlig sikkerhedsstillelse altid er udgangspunktet, når små virksomheder skal låne penge. 

Erhvervsrådgiveren medgiver ligeledes at sikkerhedsstillelser, i høj grad anvendes som ”styringspant”. 

Herved sikrer banken sig at ejeren (sikkerhedsstilleren) har et større incitament til at realisere 

virksomhedens aktiver til højst mulig værdi ved en eventuel konkurs. Dermed nedbringes bankens 

risiko og afledt heraf, virksomhedens finansieringsomkostninger da ”rente er lig risiko” 

(Erhvervsrådgiver, 2016). 

Hvis de yderligere handlinger foretaget ved udvidet gennemgang ikke bidrager til bankens 

risikovurdering af virksomheden, må renteniveauet alt andet lige være det samme, hvormed 

virksomheden burde kunne have opnået en større besparelse på honoraret til revisor ved at få 

foretaget review. Dette ville medføre at produktet review er et mere værdifuldt alternativ for de små 

virksomheder. Det er dermed interessant, om bankernes risikovurdering af virksomhederne ville blive 

væsentligt forringede hvis virksomhederne havde valgt review.  

Det vurderes på baggrund af afhandlingens konklusioner, at lempelse af revisionspligten ville være 

mere værdifuldt for virksomhederne end udvidet gennemgang. Virksomhederne vurderes at kunne 

opnå større administrative lettelser ved at vælge review, uden at blive pålagt yderligere finansielle 

omkostninger der ville overstige de nuværende nettobesparelser ved udvidet gennemgang. 
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13.1 Beskrivelse af spørgeskemaer - virksomheder 

s_1 Hvad er din rolle i virksomheden?  Formål 

Spørgsmålstype Baggrundsspørgsmål   Spørgsmålet er et baggrunds-
spørgsmål med det formål at 
identificere respondentens 
rolle i virksomheden. 
Respondenten kan uddybe 
med eventuelle andre titler 
eller tilføjelser til en af 
mulighederne.  

Skala type Nominel variabel   

Aktivering Ingen   

Svarmuligheder Single + string (s_2)   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ejer  Lukket 

2 Direktør  Lukket 

3 Ejer og direktør  Lukket 

4 Ansat i økonomiafdeling  Lukket 

5 Andet (uddyb)  Åben s_2 

    

s_3 

Er du bekendt med, at virksomhedens revisor 

foretager udvidet gennemgang i stedet for revision, af 

virksomhedens regnskab?  

Formål 

Spørgsmålstype Baggrundsspørgsmål   Spørgsmålet er et baggrunds-
spørgsmål med det formål at 
identificere hvorvidt 
respondenten har 
tilstrækkeligt kendskab til 
virksomhedens regnskab, og 
revisors arbejde forbundet 
hermed. 

Skala type Nominel variabel   

Aktivering Ingen   

Svarmuligheder Single   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja  Lukket 

2 Nej Lukket 

    

s_4 Hvad var motivet for valget af overgang til udvidet 

gennemgang? (flere svarmuligheder kan vælges) 
Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med spørgsmålet er 
at identificere og belyse hvilke 
motiver der lå bag 
virksomhedernes valg af 
udvidet gennemgang.  
Virksomhedernes motiver kan 
bidrage væsentligt til 
forståelse af virksomhedernes 
valg, ved vurdering af hvilke 
virksomheder der har valgt 
udvidet gennemgang. Ligesom 
det kan testes om 
virksomhedernes 
forventninger er blevet 
indfriet.  
Respondenten kan uddybe 
sine besvarelser eller tilføje 
yderligere motiver.  

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_2 : svar: 1   

Svarmuligheder Multiple + string (s_5)   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Forventet besparelse på honorar til 
revisor  

Lukket 

2 Handlingerne, der blev foretaget af 
revisor, ved fuld revision, skabte ikke 
nok nytteværdi for virksomheden  

Lukket 

3 Virksomhedens interessenter stillede 
ikke krav om fuld revision af regnskabet  

Lukket 

4 Anbefaling fra revisor  Lukket 

5 Det er mindre tidskrævende at 
fremskaffe materiale til revisor, end ved 
revision  

Lukket 

6 Andet (uddyb)  Åben s_5 

7 Ved ikke  Lukket 
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s_6 Havde virksomheden banken med på råd, inden 

virksomheden valgte udvidet gennemgang? 
Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med spørgsmålet er 
at belyse hvor ofte en 
virksomhed som skifter 
erklæringstype til udvidet 
gennemgang, konsulterer 
banken inden valget. Hvis 
virksomheden har drøftet 
valget med banken inden, er 
der en grund til at antage, at 
virksomheden ikke vil få 
ringere vilkår i banken, da de 
formentlig er blevet oplyst om 
konsekvenserne ved skiftet, og 
at virksomheden derved ikke 
vil vælge at skifte hvis det 
medfører ringere vilkår. 

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_2 : svar: 1   

Svarmuligheder Single   

     

     

     
  
     

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja  Lukket 

2 Nej  Lukket 

3 Ved ikke  Lukket 

    

s_7 
Har du oplevet, at banken har henvendt sig med 

ønske om, at virksomheden går tilbage til at få 

foretaget revision i stedet for udvidet gennemgang? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med spørgsmålet er 
at belyse hvor ofte en 
virksomhed som skifter 
erklæringstype til udvidet 
gennemgang, er blevet 
kontaktet af banken med 
indstilling om at virksomheden 
går tilbage til revision.  

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_2 : svar: 1   

Svarmuligheder Single   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja  Lukket 

2 Nej  Lukket 

3 Ved ikke  Lukket 

    

s_8 

Leverer virksomhedens revisor andre ydelser til 

virksomheden, udover udvidet gennemgang af 

årsregnskabet?  

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med spørgsmålet er 
at identificere om revisoren 
leverer andre ydelser end 
udvidet gennemgang.  
Da vi vurderer at 
virksomhederne har svært ved 
at adskille honoraret for 
udvidet gennemgang fra de 
øvrige ydelser, er dette en 
måde at kunne øge kvaliteten 
af spørgsmål s_10.  
Respondenten kan uddybe 
sine besvarelser eller tilføje 
yderligere ydelser.  

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_2 : svar: 1   

Svarmuligheder Multiple + string (s_9)   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Bogføring Lukket 

3 Opstilling af årsregnskab  Lukket 

4 
Indberetning af årsregnskab til 
Erhvervsstyrelsen  Lukket 

2 Skatteberegning  Lukket 

5 
Indberetning af selskabsselvangivelsen 
til SKAT  Lukket 

6 Rådgivning Lukket 

7 Andet (uddyb)  Åben s_9 

8 Nej Lukket 
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s_10 

Hvor meget betalte virksomheden i honorar til revisor, 

i forbindelse med seneste regnskabsaflæggelse med 

udvidet gennemgang? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med spørgsmålet er 
at belyse hvor meget 
virksomhederne betalte i 
honorar til revisor i forbindelse 
med seneste 
regnskabsaflæggelse med 
udvidet gennemgang.  
Ved anvendelse af svarene på 
spørgsmål s_10, s_11 og s_12 
kan virksomhedernes 
eventuelle besparelser 
efterprøves og analyseres.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering s_2 : svar: 1   

Svarmuligheder Single   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 0 - 5.000 kr. Lukket 

2 5.001 - 10.000 kr. Lukket 

3 10.001 - 15.000 kr. Lukket 

4 15.001 - 20.000 kr. Lukket 

5 20.001 - 25.000 kr. Lukket 

6 25.001 - 30.000 kr. Lukket 

7 30.001 - 35.000 kr. Lukket 

8 35.001 - 40.000 kr. Lukket 

9 Mere end 40.000 kr. Lukket 

10 Ved ikke Lukket 

    

s_11 

Har virksomheden sparet på honoraret til revisor ved 

overgang til udvidet gennemgang, i forhold til 

honoraret for fuld revision? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med spørgsmålet er 
at belyse hvor meget 
virksomhederne betalte i 
honorar til revisor i forbindelse 
med seneste 
regnskabsaflæggelse med 
udvidet gennemgang.  
Ved anvendelse af svarene på 
spørgsmål s_10, s_11 og s_12 
kan virksomhedernes 
eventuelle besparelser 
efterprøves og analyseres.  

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_2 : svar: 1   
Svarmuligheder 
 

Single 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Nej, det er blevet dyrere  Lukket 

2 Uændret honorar Lukket 

3 Ja Lukket 

4 Ved ikke Lukket 

    

s_12 
Hvor meget har virksomheden procentvis sparet på 

honoraret til revisor? 
Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med spørgsmålet er 
at belyse hvor meget 
virksomhederne betalte i 
honorar til revisor i forbindelse 
med seneste 
regnskabsaflæggelse med 
udvidet gennemgang.  
Ved anvendelse af svarene på 
spørgsmål s_10, s_11 og s_12 
kan virksomhedernes 
eventuelle besparelser 
efterprøves og analyseres.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering s_11 : svar: 3   

Svarmuligheder Single   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 0-10% Lukket 

2 11-20% Lukket 

3 21-30% Lukket 

4 31-40% Lukket 

5 Mere end 40% Lukket 

6 Ved ikke Lukket 
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s_14 

Har virksomheden oplevet ændrede kreditvilkår fra 

leverandører, som følge af ændret erklæring på 

virksomhedens årsregnskab? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med spørgsmålet er 
at belyse hvorvidt 
virksomhederne har oplevet 
følgevirkninger efter valget af 
udvidet gennemgang, 
herunder ændrede kreditvilkår 
fra leverandører. 
Oplysningerne anvendes til 
analyse af den eventuelle 
effekt på virksomhedernes 
finansierings-omkostninger. 

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_2 : svar: 1   
Svarmuligheder 
 

Single 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja Lukket 

2 Nej Lukket 

3 Ved ikke Lukket 

    

s_15 Nævn eksempler på ændring af kreditvilkår fra 

leverandører (flere svarmuligheder kan vælges) 
Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med spørgsmålet er 
at belyse hvorvidt 
virksomhederne har oplevet 
følgevirkninger efter valget af 
udvidet gennemgang, 
herunder ændrede kreditvilkår 
fra leverandører. 
Oplysningerne anvendes til 
analyse af den eventuelle 
effekt på virksomhedernes 
finansieringsomkostninger.   
Respondenten kan vælge flere 
svarmuligheder og uddybe 
hvilke vilkår der er blevet 
ændret. 

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_14 : svar: 1   

Svarmuligheder Multiple + string (s_16)   

  
 
   

  
 

 
    

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Krav om forudbetaling  Lukket 

2 Indskrænkede kreditrammer  Lukket 

3 Kortere kredittider  Lukket 

4 Andet (uddyb) Åben s_16 

    

s_17 

Har virksomheden oplevet ændrede rentesatser i 

banken (på lån), som følge af overgang til udvidet 

gennemgang?  

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med spørgsmålet er 
at belyse hvorvidt 
virksomhederne har oplevet 
følgevirkninger efter valget af 
udvidet gennemgang, 
herunder ændrede rentesatser 
i banken. Oplysningerne 
anvendes til analyse af den 
eventuelle effekt på 
virksomhedernes 
finansieringsomkostninger.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering s_2 : svar: 1   

Svarmuligheder Single   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, højere rentesatser Lukket 

3 Nej, uændret rentesatser Lukket 

2 Ja, lavere rentesatser Lukket 

4 Ved ikke  Lukket 
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s_18 

Har virksomheden oplevet ændrede krav til 

sikkerhedsstillelser overfor banken, som følge af 

overgang til udvidet gennemgang?  

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med spørgsmålet er 
at belyse hvorvidt 
virksomhederne har oplevet 
følgevirkninger efter valget af 
udvidet gennemgang, 
herunder ændrede krav til 
sikkerhedsstillelser i banken. 
Oplysningerne anvendes til 
analyse af den eventuelle 
effekt på virksomhedernes 
finansieringsomkostninger.  
Respondenten kan uddybe 
hvilke krav der er sket 
ændringer til. 

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_2 : svar: 1   
Svarmuligheder 
 

Single + string (s_19) 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, øgede krav til sikkerhedsstillelser  Lukket 

3 
Nej, uændrede krav til 
sikkerhedsstillelser  Lukket 

2 Ja, mindre krav til sikkerhedsstillelser  Lukket 

4 Ved ikke  Lukket 

5 Uddyb gerne (valgfri) Åben s_19 

    

s_20 

Har virksomheden oplevet, at banken, efter 

overgangen til udvidet gennemgang, har bedt om 

mere information om virksomhedens økonomi, end 

da virksomheden fik foretaget revision? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med dette spørgsmål 
er at belyse hvorvidt 
virksomhederne bliver bedt 
om at fremvise mere materiale 
af bankerne, for at 
kompensere for den lavere 
grad af sikkerhed der er på 
revisors påtegning.  
Dette spørgsmål er vigtigt for 
at vurdere den samlede 
administrative lettelse for 
virksomhederne, da det vil 
være tidskrævende for 
virksomhederne at give 
bankerne yderligere 
information. 
Respondenten kan uddybe 
hvilke oplysninger banken 
efterspørger. 
Respondenten kan uddybe 
hvad banken eventuelt har 
bedt om. 

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_2 : svar: 1   

Svarmuligheder Single + string (s_21)   

     

     

     

     

  
 
 

 
 
 
   

      

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja  Lukket 

2 Nej  Lukket 

3 Ved ikke  Lukket 

4 Uddyb gerne (valgfri) Åben s_21 
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s_22 

Har virksomheden oplevet et ændret tidsforbrug i 

regnskabsafdelingen i forbindelse med afslutning af 

årsregnskabet, efter overgangen til udvidet 

gennemgang?  

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med dette spørgsmål 
er at belyse hvorvidt 
virksomhederne har oplevet 
ændringer til interne 
administrative omkostninger.  
Dette spørgsmål er vigtigt for 
at vurdere den samlede 
administrative lettelse for 
virksomhederne. 

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_2 : svar: 1   

Svarmuligheder Single   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Øget tidsforbrug  Lukket 

3 Samme tidsforbrug  Lukket 

2 Mindre tidsforbrug  Lukket 

4 Ved ikke  Lukket 
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13.2 Beskrivelse af spørgeskemaer - revisorer 

s_1 Er du godkendt revisor?  Formål 

Spørgsmålstype Baggrundsspørgsmål   Spørgsmålet er et 
baggrundsspørgsmål, 
som kan være med til at 
bestemme hvor valide 
respondentens svar er, i 
forhold til erfaringer med 
udvidet gennemgang. 

Skala type Nominel variabel   

Aktivering Ingen   

Svarmuligheder Single   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja  Lukket 

2 Nej  Lukket 

    

s_2 
Har du afgivet en erklæring om udvidet 

gennemgang?  
Formål 

Spørgsmålstype Baggrundsspørgsmål   Spørgsmålet er et 
baggrundsspørgsmål, 
som kan være med til at 
bestemme hvor valide 
respondentens svar er, i 
forhold til erfaringer med 
udvidet gennemgang.  
Spørgsmålet er kun 
synligt hvis man er 
godkendt revisor. 

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_1 : svar: 1   
Svarmuligheder 
 
 

Single 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja Lukket 

2 Nej Lukket 

    

s_3 
Hvor mange klienter har du, der får foretaget udvidet 

gennemgang? 
Formål 

Spørgsmålstype Baggrundsspørgsmål   Spørgsmålet er et 
baggrundsspørgsmål, 
som kan være med til at 
bestemme hvor valide 
respondentens svar er, i 
forhold til erfaringer med 
udvidet gennemgang. 
 
Vi har ladet det være 
muligt at svare på 
spørgeskemaet, selvom 
man ikke er godkendt 
revisor. Det kan således 
godt være, at en 
medarbejder, der 
arbejder med udvidet 
gennemgang, men ikke 
fremgår som afgiver af 
erklæringerne, har en 
viden inden for emnet, 
som kan bidrage til 
undersøgelsen.  

Skala type Nominel variabel   

Aktivering Ingen   

Svarmuligheder Single   

     
  
 
 
 
 
 
 
 

 
   

      

Svar værdi Svar tekst Svar type 

5 Ingen Lukket 

1 1-10  Lukket 

2 11-20  Lukket 

3 21-50  Lukket 
4 Flere Lukket 
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s_4 
Har klienter ved overgang til udvidet gennemgang, en 

forventning om reduceret honorar til revisor? 
Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Spørgsmålet er med for 
at belyse om revisorerne 
oplever, at deres klienter 
har en forventning om at 
de kan spare på 
honoraret, inden de får 
foretaget en udvidet 
gennemgang. Det kan 
således være med til at 
finde ud af om 
forventningerne til 
besparelser er en 
væsentlig årsag for 
virksomhederne, til at 
overgå til udvidet 
gennemgang.  
 
Der er mulighed for at 
respondenten kan 
uddybe sit svar.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering Ingen   
Svarmuligheder 
 
 
 
 
 
 

Single + string (s_5) 
 
 
 
 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, altid  Lukket 

2 Ja, næsten altid  Lukket 

3 Ja, i nogle tilfælde Lukket 

4 Ja, men sjældent  Lukket 

5 Nej, aldrig  Lukket 

6 Ved ikke  Lukket 

7 Uddyb gerne (valgfri) Åben s_5 

    

s_6 

Har der ved overgang fra revision til udvidet 

gennemgang, været besparelser for klienterne på 

honoraret første år? (Udelukkende på 

erklæringsdelen) 

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Spørgsmålet er med for 
at belyse hvorvidt der er 
sket besparelser på 
honoraret til revisor, ved 
overgang til udvidet 
gennemgang. Der 
spørges specifikt ind til 
besparelsen ved 
overgangen (første år), 
da vi i andre 
undersøgelser har læst at 
nogle revisorer mener at 
besparelsen på honoraret 
først kommer over tid.  
Spørgsmålet skal også 
give en indikator for, hvor 
mange virksomheder der 
evt. sparer på honoraret 
til revisor. 

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering Ingen   

Svarmuligheder Single   

  

  
 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, det har været tilfældet for alle klienter Lukket 
2 Ja, det har været tilfældet for de fleste 

klienter 
Lukket 

3 Ja, det har været tilfældet for ca. 
halvdelen af klienterne 

Lukket 

4 Ja, men kun for de færreste klienter Lukket 

5 Nej, aldrig  Lukket 
6 Ved ikke  Lukket 
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s_7 
For de sager, hvor klienter har sparet på honoraret, 

hvor meget er der gennemsnitligt sparet? 
Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Spørgsmålet er medtaget 
for at kvantificere hvor 
meget revisorerne har 
oplevet at der er sparet. 
Spørgsmålet vises kun, 
hvis respondenten har 
svaret, at der har været 
besparelser i honoraret.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering s_6 : svar : 1, 2, 3, 4   

Svarmuligheder Single   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 1-10%  Lukket 

2 11-20%  Lukket 

3 21-30%  Lukket 

4 31-40%  Lukket 

5 Mere end 40%  Lukket 

    

s_8 

Vurderer du, at den procentvise stigning i honoraret 

for en udvidet gennemgang, vil være mindre end den 

procentvise stigning i honoraret for en revision, på en 

sammenlignelig sag, de næste fem år? 

Formål 

Spørgsmålstype Holdning   Spørgsmålet er medtaget 
for at belyse, hvorvidt 
respondenten tror at der 
vil komme en besparelse 
på honoraret til revisor 
over tid, for de 
virksomheder der har 
valgt udvidet 
gennemgang.  
 
Der er mulighed for at 
respondenten kan 
uddybe sit svar.  

Skala type Nominel variabel   

Aktivering Ingen   

Svarmuligheder Single + string (s_9)   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, jeg forventer den procentvise stigning i 
honoraret for en udvidet gennemgang vil 
være mindre end ved revision 

Lukket 

2 Nej, jeg forventer den procentvise stigning 
i honoraret for en udvidet gennemgang vil 
være større end ved revision 

Lukket 

3 Jeg forventer ikke der vil være forskel  Lukket 

4 Ved ikke  Lukket 

5 Uddyb gerne (valgfri) Åben s_9 
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s_10 

Har du oplevet, at du under udførelsen af udvidet 

gennemgang, er blevet opmærksom på ét eller flere 

forhold, der har givet dig grund til at mene, at 

årsregnskabet kunne indeholde væsentlig 

fejlinformation, og at du derfor måtte udføre 

yderligere handlinger jf. Erklæringsstandarden? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Dette spørgsmål er 
medtaget, for at finde ud 
af, i hvor mange tilfælde 
revisor er nødt til at 
udøve flere handlinger, 
end standard 
handlingerne for udvidet 
gennemgang. Såfremt 
revisor i mange tilfælde 
foretager yderligere 
handlinger, vil dette 
formentlig have en 
indflydelse på hvorvidt 
det er muligt at levere en 
billigere erklæring.  
Der er mulighed for at 
respondenten kan 
uddybe sit svar.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering Ingen   
Svarmuligheder 
 
 

Single + string (s_11) 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, det har været tilfældet for alle klienter Lukket 

2 
Ja, det har været tilfældet for de fleste 
klienter Lukket 

3 
Ja, det har været tilfældet for ca. 
halvdelen af klienterne Lukket 

4 Ja, men kun for de færreste klienter Lukket 

5 Nej, aldrig  Lukket 

6 Ved ikke  Lukket 

7 Uddyb gerne (valgfri) Åben s_11 

    

s_12 

Har du oplevet, at klienter som har valgt udvidet 

gennemgang oftere, end sammenlignelige klienter 

med revision, skal levere yderligere materiale til 

banken (f.eks. revisorpåtegnet budget eller erklæring 

med høj grad af sikkerhed for enkelte poster i 

regnskabet)? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Formålet med dette 
spørgsmål er, at finde ud 
af om revisor i højere 
grad leverer andre 
ydelser til klienter, som 
er overgået til udvidet 
gennemgang, end ved 
revision. Hvis dette er 
tilfældet, vil det 
potentielt sparede 
honorar til revisor, blot 
blive opvejet af andre 
former for ydelser fra 
revisor.  
 
Der er mulighed for at 
respondenten kan 
uddybe sit svar.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering Ingen   
Svarmuligheder 
 
 

Single + string (s_13) 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, det har været tilfældet for alle klienter Lukket 

2 
Ja, det har været tilfældet for de fleste 
klienter Lukket 

3 
Ja, det har været tilfældet for ca. 
halvdelen af klienterne Lukket 

4 Ja, men kun for de færreste klienter Lukket 

5 Nej, aldrig  Lukket 

6 Ved ikke  Lukket 

7 Uddyb gerne (valgfri) Åben s_13 
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s_14 

Er det din opfattelse, at klienter med udvidet 

gennemgang, bruger mindre tid på at fremskaffe 

materiale til revisor ved årsafslutningen, i forhold til 

klienter med revision? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden, holdning   Spørgsmålet er medtaget 
for at få en fornemmelse 
af, hvorvidt revisor er 
bekendt med at 
klienterne sparer intern 
tid på at fremskaffe 
oplysninger og 
dokumentation til revisor 
ved at overgå til udvidet 
gennemgang. Hvis dette 
er tilfældet, er der 
mulighed for at 
virksomhederne internt 
kan opleve et lavere 
omkostningsniveau.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering Ingen   

Svarmuligheder Single + string (s_15)   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, det er tilfældet for alle klienter Lukket 

2 Ja, det er tilfældet for de fleste klienter Lukket 

3 
Ja, det er tilfældet for ca. halvdelen af 
klienterne Lukket 

4 Ja, men kun for de færreste klienter Lukket 

5 Nej, det er aldrig tilfældet Lukket 

6 Ved ikke Lukket 

7 Uddyb gerne (valgfri) Åben s_15 

    

s_16 

Har du oplevet, at klienter som er overgået til 

udvidet gennemgang, har henvendt sig med ønske 

om igen at få foretaget revision, som følge af 

ønske/krav fra klientens interessenter? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden, handling   Dette spørgsmål er 
medtaget for at belyse, 
hvorvidt de virksomheder 
der er overgået til 
udvidet gennemgang 
ønsker at få revideret 
deres regnskab igen. 
Dette kan belyse hvorvidt 
banker fx kræver at deres 
kunder igen skal have 
deres regnskaber 
revideret. 
Der er mulighed for at 
respondenten kan 
uddybe sit svar.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering Ingen   

Svarmuligheder Single + string (s_17)   

  

  
 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja  Lukket 

2 Nej  Lukket 

3 Uddyb gerne (valgfri) 
Åben s_17 
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s_18 
Anser du udvidet gennemgang som et værdifuldt 

alternativ til revision, for visse B-virksomheder? 
Formål 

Spørgsmålstype Holdning   Spørgsmålet skal belyse 
revisorernes holdning til 
udvidet gennemgang som 
alternativ til revision. 
Formålet er at få belyst, 
hvordan revisorerne har 
taget imod den nye 
erklæringstype, da dette 
kan have stor effekt på 
dels udbredelsen af 
erklæringen men også 
muligheden for at 
klienterne kan spare på 
honoraret til revisor.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering Ingen   

Svarmuligheder Single + string (s_19)   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

3 Ved ikke  Lukket 

1 Ja, for alle B-virksomheder Lukket 

2 Ja, for de fleste B-virksomheder Lukket 

3 Ja, for ca. halvdelen af B-virksomhederne Lukket 

4 
Ja, men kun for de færreste B-
virksomheder Lukket 

5 Nej, slet ikke Lukket 

6 Ved ikke  Lukket 

7 Uddyb gerne (valgfri) Åben s_19 
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13.3 Beskrivelse af spørgeskemaer - banker 

s_1 Hvilken type kunder rådgiver du?   Formål 

Spørgsmålstype Baggrundsspørgsmål   Spørgsmålet er et 
baggrundsspørgsmål med 
det formål at identificere 
hvorvidt respondenten kan 
have en viden inden for 
området, som kan bruges i 
undersøgelsen.  
Såfremt respondenten 
svarer værdi 2 eller 4, 
afsluttes spørgeskemaet. 
Respondenten kan uddybe 
med eventuelle andre titler.  

Skala type Nominel variabel   

Aktivering Ingen   

Svarmuligheder Single + string (s_2)   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Erhvervskunder Lukket 

2 Privatkunder Lukket 
3 Jeg rådgiver ikke kunder, jeg arbejder i 

vores kreditafdeling 
Lukket 

4 Ingen (du har en anden administrativ 
funktion)  

Lukket 

5 Andet (beskriv nedenfor) Åben s_2 

   
 

s_3 
I hvilket interval ligger hovedparten af 

dine erhvervskunders nettoomsætning?   
Formål 

Spørgsmålstype Baggrundsspørgsmål   Spørgsmålet er et 
baggrundsspørgsmål med 
det formål at kunne 
identificere om der er 
forskel i svarene, alt 
afhængig af 
erhvervskundernes 
størrelse. 

Skala type Nominel   

Aktivering s_1 : svar: 1   

Svarmuligheder Single   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 0 - 8 mio. kr. Lukket 

2 Mellem 8 og 20 mio. kr. Lukket 

3 Mellem 20 og 50 mio. kr. Lukket 

4 Over 50 mio. kr. Lukket 

   
 

s_4 
Har du kendskab til erklæringstypen ”udvidet 

gennemgang” på årsregnskaber?  
Formål 

Spørgsmålstype Baggrundsspørgsmål   Spørgsmålet er et 
baggrundsspørgsmål med 
det formål at identificere 
hvorvidt respondenten kan 
have en viden inden for 
området, som kan bruges i 
undersøgelsen.  
Såfremt respondenten 
svarer værdi 2, afsluttes 
spørgeskemaet. 

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_1 : svar: 1, 3 eller 5   
Svarmuligheder 
 
 

Single 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja  Lukket 

2 Nej Lukket 
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s_5 
Hvor mange erhvervskunder har du, der har valgt 

erklæringstypen "udvidet gennemgang"? 
Formål 

Spørgsmålstype Baggrundsspørgsmål   Spørgsmålet er et 
baggrundsspørgsmål med 
det formål at vurdere hvor 
stor viden respondenten 
har, inden for området.   
Respondentens svar vil 
således have en høj 
validitet, hvis der svares 7, 
hvorimod respondentens 
viden vurderes at stamme 
fra kollegaer og ledere hvis 
der svares 2, og derved vil 
respondentens svar være 
mindre validt.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering s_4 : svar: 1   
Svarmuligheder 
 
 

Single 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

2 0  Lukket 

3 1-5  Lukket 

4 6-10  Lukket 

5 11-15  Lukket 

6 16-20  Lukket 

7 Flere  Lukket 

   
 

s_6 

Har du modtaget intern information eller 

undervisning, om erklæringstypen "udvidet 

gennemgang"? 

Formål 

Spørgsmålstype Baggrundsspørgsmål   Spørgsmålet er et 
baggrundsspørgsmål med 
det formål at vurdere hvor 
stor viden respondenten 
har, inden for området. 

Skala type Nominel variabel   

Aktivering s_4 : svar: 1   

Svarmuligheder Single   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja Lukket 
2 Nej Lukket 
3 Ved ikke Lukket 
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s_7 
I hvor stor en del af tilfældene bliver banken 

inddraget i erhvervskunders beslutning om overgang 

til erklæringstypen "udvidet gennemgang"? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden/handling   Formålet med spørgsmålet 
er at belyse hvor ofte en 
virksomhed som skifter 
erklæringstype til udvidet 
gennemgang, konsulterer 
banken inden valget. Hvis 
virksomheden har drøftet 
valget med banken inden, 
er der en grund til at 
antage, at virksomheden 
ikke vil få ringere vilkår i 
banken, da de formentlig er 
blevet oplyst om 
konsekvenserne ved skiftet, 
og derved ikke vil vælge at 
skifte hvis det medfører 
ringere vilkår. 

Skala type Ordinal variabel  

Aktivering s_4 : svar: 1  
Svarmuligheder 
 
 
 
 

Single 
 
 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Aldrig  Lukket 
2 1-25 %  Lukket 
3 26-50%  Lukket 
4 51-75 %  Lukket 
5 76-99 %  Lukket 
6 Altid  Lukket 
7 Ved ikke Lukket 

   
 

s_8 

Er det din opfattelse, at overgang fra revision til 

"udvidet gennemgang" har medført forøgede 

rentesatser for dine erhvervskunders eksisterende 

udlånsengagementer? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden/handling   Formålet med spørgsmålet 
er at belyse hvorvidt 
virksomhedernes 
rentesatser på lån bliver 
forøget, som følge af at de 
overgår til udvidet 
gennemgang.  
Vi havde indledningsvist 
tilføjet mulighed for at 
angive hvor meget 
rentesatsen evt. var 
ændret. Det blev dog i vores 
kvalitetskontrol erkendt at 
dette ikke kunne 
kvantificeres, da det er vidt 
forskelligt, afhængig af 
hvilken type virksomhed der 
er tale om.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering s_4 : svar: 1   
Svarmuligheder 
 
 
 
 

Single 
 
 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, det har det i alle tilfælde medført Lukket 
2 Ja, det har det i de fleste tilfælde 

medført Lukket 
3 Ja, det har det i ca. halvdelen af 

tilfældene medført Lukket 
4 Ja, men kun i de færreste tilfælde Lukket 
5 Nej, det har det aldrig medført Lukket 
6 Ved ikke  Lukket 
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s_9 

"Udvidet gennemgang" har, i forhold til revision, 

medført forøgede rentesatser på nye 

erhvervskunders udlånsengagementer? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden/handling   I forhold til s_7 omhandler 
dette spørgsmål hvorvidt 
det påvirker renten når en 
ny erhvervskunde kommer 
ind i banken. Forskellen 
mellem situationen i s_7 og 
s_8 er, at banken ikke har 
historik på en ny kunde, 
modsat hvis en 
erhvervskunde har et langt 
samarbejde med banken. 
Der er derved større 
usikkerhed for banken i 
situationen hvor en ny 
erhvervskunde kommer ind, 
med en udvidet 
gennemgang erklæring.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering s_4 : svar: 1   
Svarmuligheder 
 
 
 

Single 
 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, det har det i alle tilfælde medført Lukket 
2 Ja, det har det i de fleste tilfælde 

medført Lukket 
3 Ja, det har det i ca. halvdelen af 

tilfældene medført Lukket 
4 Ja, men kun i de færreste tilfælde Lukket 
5 Nej, det det aldrig medført Lukket 
6 Ved ikke  Lukket 

   
 

s_10 

Overgang fra revision til "udvidet gennemgang" har 

medført, at banken har stillet krav om øget 

sikkerhedsstillelse hos erhvervskunder? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden/handling   Da banken, ved udvidet 
gennemgang, alt andet lige, 
har en lavere sikkerhed for 
tilstedeværelse og 
værdiansættelse af 
erhvervskunders aktiver, 
har vi en formodning om at 
de derfor kræver øget 
sikkerhed, både i 
virksomheden og hos 
aktionær/anpartshaver. 
Spørgsmålet er formuleret 
generelt, og dækker således 
over begge dele, da vi ikke 
finder det nødvendigt at 
belyse hvorvidt det er det 
ene eller andet der 
påvirkes.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering s_4 : svar: 1   
Svarmuligheder 
 
 
 
 

Single 
 
 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, det det i alle tilfælde medført Lukket 
2 Ja, det har det i de fleste tilfælde 

medført Lukket 
3 Ja, det har det i ca. halvdelen af 

tilfældene medført Lukket 
4 Ja, men kun i de færreste tilfælde Lukket 
5 Nej, det har det aldrig medført Lukket 
6 Ved ikke  Lukket 
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s_11 

Har banken afvist nye kunder på grund af, at der på 

seneste årsrapport er afgivet en erklæring om 

"udvidet gennemgang"? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden/handling   Vi vil med dette spørgsmål 
belyse, hvorvidt det, at 
vælge en erklæring om 
udvidet gennemgang 
begrænser adgangen til 
bankfinansiering. Da der er 
en lavere grad af sikkerhed 
ved en erklæring om 
udvidet gennemgang, har vi 
grund til at tro at det kan 
påvirke adgangen til 
bankfinansiering.  

Skala type Ordinal variabel   

Aktivering s_4 : svar: 1   

Svarmuligheder Single   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, det har banken i alle tilfælde gjort Lukket 
2 Ja, det har banken i de fleste tilfælde 

gjort Lukket 
3 Ja, det banken i ca. halvdelen af 

tilfældene gjort 
Lukket 

4 Ja, men kun i de færreste tilfælde Lukket 
5 Nej, det har banken aldrig gjort Lukket 
6 Ved ikke  Lukket 

   
 

s_12 

Overgang fra en revisionserklæring til en erklæring 

om "udvidet gennemgang" har medført, at 

mængden af øvrige dokumenter/oplysninger som 

banken efterspørger hos virksomheden, er øget? 

Formål 

Spørgsmålstype Viden/handling   Formålet med dette 
spørgsmål er at belyse 
hvorvidt virksomhederne 
bliver bedt om at fremvise 
mere materiale af 
bankerne, for at 
kompensere for den lavere 
grad af sikkerhed der er på 
revisors påtegning.  
Dette spørgsmål er vigtigt 
for at vurdere den samlede 
administrative lettelse for 
virksomhederne, da det vil 
være tidskrævende for 
virksomhederne at give 
bankerne yderligere 
information. 
Respondenten kan uddybe 
hvilke oplysninger banken 
efterspørger. 

Skala type Ordinal variabel  

Aktivering s_4 : svar: 1  
Svarmuligheder 
 
 
 
 

Single + string (s_13) 
 
 
 
   

Svar værdi Svar tekst Svar type 

1 Ja, det har det i alle tilfælde medført Lukket 
2 Ja, det har det i de fleste tilfælde 

medført Lukket 
3 Ja, det har det i ca. halvdelen af 

tilfældene medført 
Lukket 

4 Ja, men kun i de færreste tilfælde Lukket 
5 Nej, det har det aldrig medført Lukket 
6 Ved ikke  Lukket 

7 Nævn gerne eksempler på hvad der 
yderligere efterspørges (valgfri) 

Åben s_13 
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13.4 Distributionsmails sendt til henholdsvis virksomheder, revisorer og banker 
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13.5 Besvarelser af spørgeskemaer – virksomheder 

 
Hvad er din rolle i virksomheden?  

 
Hvad er din rolle i virksomheden?  - Andet (uddyb)  
Medejer og leder af økonomiafdeling 
Revisor 
Extern med ansvar for økonomi, regnskab og administrtion 
revisor 
Registreret revisor 
daglig leder 
Regnskabschef 
 

Er du bekendt med, at virksomhedens revisor foretager udvidet gennemgang i stedet for revision, af 
virksomhedens regnskab?  

 
Hvad var motivet for valget af overgang til udvidet gennemgang? (flere svarmuligheder kan vælges) 

 
Hvad var motivet for valget af overgang til udvidet gennemgang? (flere svarmuligheder kan vælges) - 
Andet (uddyb)  
Banken accepterede dette 
det tager mere tid fro mig da meget er baseret på beskrivelser og vurderinger 
Det er billigere, og du sparer ca. 750 kr. pr. bank kto firmaet har, da man så ikke behøver en engagements forespørgsel til banken. 
Mistillid til daværende Regnskabsansvarlig 
Vores revisor står for regnskab og bogføring, så lytter til ham. Og må indrømme, jeg ikke er klar over, hvad det præcist indebærer kontra 
det andet. 
Revisoren er alligevel ind over hvert bilag inden der bogføres så de kan forholde sig til udgiftsart m.m. 
udvidet gennemgang skulle være det samme som vi havde før ? 
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Bedre og mere troværdigt overblik 
Da vore regnskaber ikke er særlig komplekse 
Vi havde tidligere fravalgt revision, men banken ønskede udvidet gennemgang 
 

Havde du din bank med på råd, inden du valgte udvidet gennemgang? 

 
Har du oplevet, at banken har henvendt sig med ønske om, at virksomheden går tilbage til at få 
foretaget revision i stedet for udvidet gennemgang? 

 
Leverer virksomhedens revisor andre ydelser til virksomheden, udover udvidet gennemgang af 
årsregnskabet? 

 
Leverer virksomhedens revisor andre ydelser til virksomheden, udover udvidet gennemgang af 
årsregnskabet? - Andet (uddyb)  
Benchmarking, rådgivning ved handler 
 

Hvor meget betalte virksomheden i honorar til revisor, i forbindelse med seneste 
regnskabsaflæggelse med udvidet gennemgang? 
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Har virksomheden sparet på honoraret til revisor ved overgang til udvidet gennemgang, i forhold til 
honoraret for fuld revision? 

 
Hvor meget har virksomheden procentvis sparet på honoraret til revisor? 

 
Har virksomheden oplevet ændrede kreditvilkår fra leverandører, som følge af ændret erklæring på 
virksomhedens årsregnskab? 

 
Nævn eksempler på ændring af kreditvilkår fra leverandører (flere svarmuligheder kan vælges) 
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Nævn eksempler på ændring af kreditvilkår fra leverandører (flere svarmuligheder kan vælges) - 
Andet (uddyb) 
Længere betalingsbetingelser 
 

Har virksomheden oplevet ændrede rentesatser i banken (på lån), som følge af overgang til udvidet 
gennemgang?  

 
Har virksomheden oplevet ændrede krav til sikkerhedsstillelser overfor banken, som følge af 
overgang til udvidet gennemgang?  

 
Uddyb gerne (valgfri) 
Vi har kun kreditforeningslån 
I glemmer at spørge om virksomheden har gæld, så jeg dropper ud. 
Ingen af os små virksomheder kan få kredit uden at vi selv kautionere 100 % for hele kreditrammen,. 
Trods AAA kreditering, kontantfinanciering af udviklingsomkostninger 2-3mio klassen, positiv kassebeholdning, solid ordrebeholdning, 
soliditetsgrad på 100, overskud... kræver banken personlig kaution for en kassekredit på 5% af vores omsætning. Revisionen er basalt 
værdiløs i forhold til bank 
Jeg køre min virksomhed uden kassekredit, så banken blander sig ikke. 
Vi har ikke lånt nogle penge så der var ikke brug for sikkerhed 
har ingen lån - dermed ingen sikkerhed stillet 
Vi har ikke behov for fremmedfinansiering 
Vi har ingen kassekredit. 
Har kun indlån i bank. 
Vi er selvfinansierende og derfor har det ingen betydning i forhold til banken. MEN jeg er helt sikker på at det ellers ville have betydet 
strengere krav og højere omkostninger fra banken 
Har ingen kredit - så har i princippet blot konti i en bank 
Virksomheden benytter ikke kreditter eller lån, hvorfor regnskabstypen ikke er særlig relevant for nogen. Kun SKAT skal være tilfreds! 
Der er indestående og depot i bank, intet banklån (siden 1981) 
Ingen kassekredit 
Vi er selvfinansierende 
Der eringen aktiviteter i selskabet, heller ikke finasielt 
 

Har virksomheden oplevet, at banken, efter overgangen til udvidet gennemgang, har bedt om mere 
information om virksomhedens økonomi, end da virksomheden fik foretaget revision? 
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Uddyb gerne (valgfri) 
Vi har ikke behov for fremmedfinansiering 
Vi har et årlig møde med banken og orienterer om året der er gået og det forventede år som kommer så vi er på forkant. 
Bank har bedt om at vi går tilbage til fuld revision 
har heller aldrig haft behov for at låne penge 
Banken har intet behov, da den ikke yder lån 
Vi leverer selv en god del af bankmaterialet 
 

Har virksomheden oplevet et ændret tidsforbrug i regnskabsafdelingen i forbindelse med afslutning 
af årsregnskabet, efter overgangen til udvidet gennemgang?  

 
Er virksomheden et holdingselskab? 

 
Er virksomheden et aktieselskab? 

 
Har virksomheden en balancesum over 2,5 mio kr.? 

 
Er livkiditetsgraden over 100? 

 
Er soliditetsgraden over 30? 

 
Er egenkapitalen positiv? 
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Har virksomheden bankgæld? 

 
Har virksomheden netto bankgæld? 

 
Har virksomheden debitorer? 

 
Har virksomheden varelager? 

 
Har virksomheden igangværende arbejder? 

 
Har virksomheden materielle anlægsaktiver? 

 
Har virksomheden grunde og bygninger? 

 
Har virksomheden imaterielle anlægsaktiver? 
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Har virksomheden finansielle anlægsaktiver? 

 
Har virksomheden forbehold eller supplerende oplysninger? 

 
Har virksomheden haft udvidet gennemgang mere end 1 år? 

 
Samlet status 
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13.6 Besvarelser af spørgeskemaer - revisorer 

Er du godkendt revisor?  

 

Har du afgivet en erklæring om udvidet gennemgang?  

 

Hvor mange klienter har du, der får foretaget udvidet gennemgang? 

 

Har klienter ved overgang til udvidet gennemgang, en forventning om reduceret honorar til revisor? 

 

Uddyb gerne (valgfri) 

• De bliver forklaret, at der ved forsat revision kan komme prisstigninger, men at vi ved udvidet 
gennemgang kan holde honorar niveauet 

• Forventningen er skabt af politikerne og formidlet via medierne 
• Udvidet gennemgang vælges oftest ved omfattende/komplicerede varelagre eller igangværende arbejder, 

hvor en egentlig revision kræver ganske meget arbejde og dokumentation. 
• Der spares udgift til en revisionsprotokol 
• I forhold til en forventning om stigning ved revision 
• De har typisk hørt fra brancheforeninger at der er tale om en billigere løsning på revisionen. 
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• Men vi fortæller dem, at besparelsen er minimal og typisk består i, at de i et vist omfang undgår 
fremtidige stigninger. 

• Ofte initieres det af revisor - ikke af kunden 
• Det er revisorerne der driver processen, ok kun sjældent kunderne. De kender ikke forskellen i revisors 

erklæringer. Revisorerne fravælger revision primært på baggrund af ønske om at reducere risiko for 
bøder og påtaler fra kvalitetskontrollen da der er et rigidt system. 

• Typisk aftales det, at honoraet kan holdes i ro, når der vælges uændret gennemgang. Dvs. stigning 
undgås. 

• Der skal ikke laves helt så meget 
• Rettelig kan det siges at hvis klienterne ikke havde valgt udvidet gennemgang ville der være tale om en 

stigning i honoraret ved fortsat at vælge fuld revision. Ved at vælge udvidet gennemgang har de undgået 
det. Dette skyldes de omfattende krav til revision af selv de mindste virksomheder. 

• Vi forklarer gerne således, at det er for at imødegå honorarstigning forårsaget af stigende krav til 
kvalitetssikring(kontrollen) 

• Tror at det er meget almindelig, at man forventer at få en reduktion på en ydelse, der er mindre. Men her 
der tale om revision i begge tilfælde, hvor det kan være svært at skelne forskellen som kunde. Man 
modtager dog ikke revisionsprotokol og erklæringen har en anden ordlyd - i øvrigt en underlig 
formulering, når der retsmæssigt er tale om revision efter Erhvervsstyrelsens Erklæringsstandard. I en 
lang række tilfælde bør udvidet gennemgang medføre et øget honorar pga af yderligere 
revisionshandlinger. 

• Vi laver jo det samme med undtagelse af protokollatet, så stort set samme honorar 
• Jeg anbefaler ikke udvidet gennemgang. Klienterne forstår det ikke og det vil ikke medføre besparelse på 

den måde vi udfører arbejdet. 
• De aner faktisk ikke noget herom medmindre vi gør opmærksom herpå, hvilket vi altid gør og føler os 

forpligtet til at gøre. 
• Jeg har kun 1 gang fået forespørgslen fra en kunde - da jeg bad ham afstemme med bank undlod vi at gå 

videre 
• Ingen, hverken kunde, bank eller skat har vist interesse for sagen. Assistance anvendes i stedet. 
• Typisk i størrelsesordnen 5-6% 

 
Har der ved overgang fra revision til udvidet gennemgang, været besparelser for klienterne på 

honoraret første år? (Udelukkende på erklæringsdelen) 

 

For de sager, hvor klienter har sparet på honoraret, hvor meget er der gennemsnitligt sparet? 
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Vurderer du, at den procentvise stigning i honoraret for en udvidet gennemgang, vil være mindre end 

den procentvise stigning i honoraret for en revision, på en sammenlignelig sag, de næste fem år? 

 

Uddyb gerne (valgfri) 

• Der stilles større og større krav til revision hvilket vil medføre stigende revisionshonorar. Det vurderes 
ikke, at det samme er tilfældet med udvidet gennemgang. 

• Det afhænger jo lidt at om kravene til hhv. udvidet gennemgang og revision ændres i fremtiden 
• Det skyldes at kravene til en revision stiger voldsomt 
• Der bliver mere og mere formaila, der kræver honorar uden at skabe værdi for kunden 
• Honorarerne er nu i nogenlunde balance, så det vil være udefrakommende forhold der kan indebære 

forskellig honorarudvikling fremadrettet. 
• Udvidet gennemgang har mange ekstra elementer ifht. både review men også revision, hvorfor den kan 

være vanskelig at håndtere i praksis. Da mange mindre kunder tillige får assistance med opstilling af 
årsrapporten vurderes det ikke altid at være den bedste løsning at vælge udvidet gng i stedet for 
revision. 

• Kravene til revision og review (der danner det reelle grundlag for udvidet gennemgang) udvikler sig 
parallelt. 

• En egentlig revision vil blive endnu mere krævende rent dokumentationsmæssigt end i dag 
• Ja, udvidet gennemgang vælges meget ofte for at imødegå forventede stigninger i honoraret for revision, 

der med international påvirkning må forventes at stige markant mere end udvidet gennemgang. 
• Med den udvikling der er i revisionsstandarder vil revision formentlig løbe fra udvidet gennemgang 
• Der er en del arbejde der substansmæssigt skal dokumenteres ved en udvidet gennemgang. 
• ISA-kravene strammes mere og mere og der stilles store krav fra Styrelsen. En skærpet kontrol af 

revisorer, afslører at mange ikke foretage den fulde ISA revision og derfor er udv. gnm. et godt produkt 
for at mindske risikoen for os revisorer. Det er primært derfor at produktet bliver tilvalgt - altså 
rådgivning fra revisor, men som handler om at mindste revisors risiko. 

• Besparelsen er afhængig af typen af virksomhed. Er der f.eks. et varelager, er man ikke tvunget itl at 
tage ud og kontrollere fysisk tilstedeværelse, ved udvidet gennemgang og det kan ved mindre sager 
være en væsenltig del af besparelsen der ligger der. 

• Ja der vil selvsagt være en besparelse, min vurdering vil være på ca. 20 % af det samlede honorar under 
revision. 

• Der er jo stadig 100 skemaer der skal udfyldes. 
• Prisudvikling er ikke baseret på hvilken erklæring, der anvendes, men på udvikling i eksempel 

nettoprisindeks eller lign. 
Har du oplevet, at du under udførelsen af udvidet gennemgang, er blevet opmærksom på ét eller flere 

forhold, der har givet dig grund til at mene, at årsregnskabet kunne indeholde væsentlig 

fejlinformation, og at du derfor måtte udføre yderligere handlinger jf. Erklæringsstandarden? 
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Uddyb gerne (valgfri) 

• Det har typisk været tilfældet på de regnskabsposter hvor ledelsen skal foretage regnskabsmæssige skøn 
- f.eks. nedskrivning på varelager og hensættelse til tab på tilgodehavender 

• Særligt i relation til varelager, debitorer og igangværende arbejder 
• Der er mange forhold, som ikke alene kan afdækkes ved reviewhandlinger og som kræver undersøgelser 

af revisionsmæssig karakter, for at sikre at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Det 
kunne eksempelvis være kontrol af efterfølgende indbetalinger til verificering af værdiansættelsen af 
debitorer eller nedskrivningstest for materielle anlægsaktiver mv. 

• Ikke udført udvidet gennemgang 
• Når revisor bruger sin faglige skepsis, undersøges forhold uanset om der er revision eller udvidet 

gennemgang.  Væsentlige fejl rettes naturligvis, når man får kig på dem. 
• Men det er min vurdering, at det nemt kunne forekomme, idet der trods alt er mindre fokus på nogle 

afgørende områder i forhold til revision. 
Har du oplevet, at klienter som har valgt udvidet gennemgang oftere, end sammenlignelige klienter 

med revision, skal levere yderligere materiale til banken (f.eks. revisorpåtegnet budget eller erklæring 

med høj grad af sikkerhed for enkelte poster i regnskabet)? 

 

Uddyb gerne (valgfri) 

• nogle har dog gerne vil have udvidet gennemgang hvor bestyrelse eller bank har sagt de ikke mener det 
er en god ide 

• Der er kun tilvalgt udvidet genemgang, når det sker i samarebdje med banken 
• Det er overordentligt sjældent. Det er mere ofte forekommende, hvis der er tale om 

assistanceerklæringer eller egentligt review. 
• Har endnu ikke oplevet en bank der har forståelse for forskellen i revisors erklæringer 
• Eftertankerne på jeres opgave kan være og som er yderst relevant, om bankerne forstår 

erklæringstyperne og ansvaret på dem. Vi underviser mange banker til morgenmøder for at oplyse dem 
og 9 ud af 10 kender ikke forskel på erklæringstyperne og ved at der er forskel på revisors ansvar. Hvis 
de gjorde dette, ville det nok gøre at bankerne ville forespørge mere sikkerhed. 

• Har kunder der får udført regnskabsmæssig assistance uden yderligere krav fra banken 
• Bankerne har ikke vist interesse for revisorerklæring eller -påtegning. Det er et spørgsmål om tillid til 

revisor (godkendt eller ej). 
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• Ved kunder hvor det er vurderet at det kunne blive relevant, er banken spurgt inden overgang til udvidet 
gennemgang, for at undgå de afledte udgifter i nævner. 
 

Er det din opfattelse, at klienter med udvidet gennemgang, bruger mindre tid på at fremskaffe 

materiale til revisor ved årsafslutningen, i forhold til klienter med revision? 

 

Uddyb gerne (valgfri) 

• Grundlaget for revisors arbejde skal som udgangspunkt være identisk uanset hvilken gennemgang vi 
laver. I forbindelse med vores arbejde vil vi typisk efterspørge mere materiale/dokumentation ved en 
revision end ved udvidet gennemgang 

• Ud over de almindelige afstemninger (som alle udarbejder alligevel) skal de bruge tid på de lovkrævede 
arbejder med srælig kontrol af indberetning af moms og skat, hvilket ikke nødvendigvis skal udføres i en 
revision 

• Regnskabsmaterialet er det samme, der er kun revisionshandlingerne, der ændres 
• Nej, det er ikke min vurdering. 
• Jeg tror ikke at det er kunden som sparer tiden, hvis tid kan spares. Det er nærmere revisors 

arbejdshandlinger som kan reduceres. 
• Kun ved lager 
• Der hvor der er de væsentligste tidsmæssige besparelser er i forhold til revision af varelageret 
• Årsagen hertil er at i det segment jeg arbejder er det hovedsagelig revisor der afstemmer og fremskaffer 

dokumentation eller foranlediger det fremskaffet. 
• Svaret er afgivet udfra de oplysninger jeg får blandt mine kollegaer. 
• Men det er ofte revisor, der fremfinder den nødvendige dokumentation. 
• Arbejdsmæssigt og det produkt kunden fortsat forventer at få, giver ikke anledning til at der er ret 

mange dokumenter og oplysninger, der ikke fortsat skal dokumenteres. 
 

Har du oplevet, at klienter som er overgået til udvidet gennemgang, har henvendt sig med ønske om 

igen at få foretaget revision, som følge af ønske/krav fra klientens interessenter? 

 

Uddyb gerne (valgfri) 

• Da overgang til udvidet gennemgang sker i samråd med selskabets interessenter (hvor dette er relevant) 
vil beslutningen typisk ikke skulle laves om efterfølgende. Dvs. sådanne forhold er afklaret forinden 
beslutning om overgang til udvidet gennemgang. 

• Udvidet gennemgang tilvælges i stedet for revision, når der er tale om mindre & mellemstore klienter. 
Årsagen er alene Revisortlisynets krav til kvalitetskontrol. Små & mellemstore virksomheder har stort set 
aldrig fået udført en revision som er sammelignelig med de omfattende krav der er til revision efter 
internationale standarder. Det arbejde der rellet udføres er det krav der nu stilles til den erklæring som 
betegnes som udvudet gennemgang. Derfor er der heller aldrig taole om at honoraret bliver mindre, da 
arbejder der udføres er det samme. Ofte vil de omfattende krav til kvalitetskontrol blot sikre at honoraret 
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stiger en smule. Det er en politisk and at der er tale om omkostningsbesparelser veed udvidet 
gennemgang for mindre & mellemstore klienter. Fravælges revision eller udviet gennemgang, som mange 
vælger i stedet for så slipper man for kvalitetskontrol og så kan der være besparelser, idet fejl i 
årsrapporter ikke kontrolleres hos Erhvervsstyrelsen. 

• Det har ikke været drøftet - men nu har jeg her en kunde med 4 pengeinstitutter og det piner da ham at 
skal aflevere 4 * 750 kr. for engagementsopysninger. 

• Det er alene ved assistanceerklæringer at jeg har mødt krav fra pengeinstitutter om enten udvidet 
gennemgang eller særlig erklæring om f.eks. varelager. 

• Ikke været relevant 
• jeg afgiver ikke erklæring om udvidet gennemgang, idet jeg mener det er et flop ift revision 
• Alle der opfylder betingelserne ønsker assistance ved opstilling af årsregnskabet. Ingen, udover det 

offentlige, kræver revision. 
 

Anser du udvidet gennemgang som et værdifuldt alternativ til revision, for visse B-virksomheder? 

 

Uddyb gerne (valgfri) 

• Der er situationer hvor udvidet gennemgang ikke giver mening - derfor svaret ovenfor. 
• Vælg enten revision eller gå på review. 
• Oftest vil banken ikke være med for.eks. virksomhedspant 
• Udvidet gennemgang er en hybrid som interessenter har svært ved at forstå. Nogle handlinger er 

obligatoriske selvom man måske ikke ville udføre dem ifm. revision. Med tanke på, at de fleste mindre 
kunder tilkøber assistance med opstilling af årsregnskabet hvor vi kommer dybt i mange poster mener 
jeg dybest set ikke der er noget sparet ifht. revision. 

• Det er vansekligt at vurderer. Ses fremadrettet vil det være min antagelse af der vil komme flere krav for 
revision, hvorved udvidet gennemgang kan blive et bedre alternativ. Med det sagt er det ikke min 
vurdering at kunden oplever stor forskel på vores arbejde, hvad end det er det ene eller det andet, 
ligesom de oftest vil levere det samme materiale som de plejer. Får branchen en øget rutine i at arbede 
efter standaden vil jeg ikke udelukke enbesparelse, men under hensyntagen til det stadig er relativt nyt, 
vil mange fortsætte som de plejer, da de ikke vurderer væsentlig besparelse ved at gå over. Derved vil 
det hovedsageligt blive en mereomkostning i konverteringsåret, da revisorsarbejde skal tilpasses og 
struktureres efter den nye standard. På langsigt kan der nok hentes noget, men på den korte bane er der 
næppe det store hentet. Fokus har i heel dette forløb været meget på honoraret, hvilket i min optik er 
helt skøvt. Standarden bør have sit afsæt i at den administrative burde og compliancekrav er tilpasset 
hvad der reelt er muligt for en klasse B virksomhed at leverer, for derved også at sikre at revisor har en 
tilfredsstillende dokumenation for det arbejde han/hun udfører med henblik på at afgive en konklusion. 

• Det giver jo bare lidt større virksomheder mulighed for at fravælge revision - de kunder jeg har, som 
fravælger, giver det typisk mening, de kan spare nogle penge og regnskaberne er der rimelig styr på 
aligevel. 

• En egentlig revision er desværre løbet løbsk i relation til dokumentation og kvalitetssikring. Mange 
klienter vil ikke opleve en værdiforøgelse ved revision ifht udvidet gennemgang 

• Som tidligere anført, nok mest med henblik på at undgå fremtidige ændringer i standarderne om 
revision, der vil gøre revision mere og mere omfattende og derfor dyrere og dyrere at udføre. Og revision 
er som bekendt det samme for en børsnoteret virksomhed som for en mindre virksomhed, når der 
arbejdes efter de internationale standarder - og det er i mange tilfælde "overkill". 

• Dette gælder især virksomheder med varelager 
• Udvidet gennemgang er den rigtige erklæring til disse virksomheder, idet det er muligt for revisor at tage 

forbehold & afgive supplerende oplysninger. På den måde blive kvaliteten af årsrapporterne større og 
trediemand kan sætte sin lid til at årsregnskabet er retvisende. 

• Vil trods alt forhindre honoraret "himmelflugt" 
• Svaret skyldes at fravalg af revision drives af revisorer for at reducere risikoen, og ikke kunderne 
• Dog med det forbehold at det konkret skal vurderes om der er srælige aktivposter som der skal erklæres 

separat om som et suplement for at øge sikkerheden. 
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• Hvis der skal afgives erklæring med sikkerhed, kan man ligesåvel gøre det "ordenligt" og foretage en 
revision. Alternativt kan man ligesågodt afgive en assistanceerklæring. 

• Det ville have mere relevant, at man havde slækket på nogle af de særlige danske krav. Fx 
revisionsprotokol. Således at revision var revision uanset størrelsen på kunden. Til gengæld er den nye 
ændring med mulighed for at revidere visse c-selskaber efter Erhvervstyrelsens Erklæringsstandard et 
godt alternativ til revision. Dette især hvor der er tale om datterselskaber, hvor komponentrevisor 
udfører review på vegne af koncernrevisor. 

• Alle vælger assistance. 
• Væsentligste ændring er, at der ikke skal laves revisionsprotokol, og i rigtig mange tilfælde er det 

alligevel et produkt som kunden aldrig læser, endsige gider have gennemgået. Det er dog min opfattelse 
at hvis man skal på udvidet gennemgang, så skal det være virksomheder der generelt har styr på sine 
ting, eller være små holdingselskaber uden den store aktivitet. 
 

Hvilken revisionsvirksomhed kommer respondenten fra? 

 

Distributionstype 

 

Samlet status 
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13.7 Besvarelser af spørgeskemaer - banker 

Hvilken type kunder rådgiver du? 

 

Hvilken type kunder rådgiver du? - Andet (beskriv nedenfor) 

I hvilket interval ligger hovedparten af dine erhvervskunders nettoomsætning? 

 

Har du kendskab til erklæringstypen ”udvidet gennemgang” på årsregnskaber?  

 

Hvor mange erhvervskunder har du, der har valgt erklæringstypen "udvidet gennemgang"? 
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Har du modtaget intern information eller undervisning, om erklæringstypen "udvidet gennemgang"? 

 

I hvor stor en del af tilfældene bliver banken inddraget i erhvervskunders beslutning om overgang til 

erklæringstypen "udvidet gennemgang"? 

 

Er det din opfattelse, at overgang fra revision til "udvidet gennemgang" har medført forøgede 

rentesatser for dine erhvervskunders eksisterende udlånsengagementer? 
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Overgang fra en revisionserklæring til en erklæring om "udvidet gennemgang" har medført, at 

mængden af øvrige dokumenter/oplysninger som banken efterspørger hos virksomheden, er øget? 

 

Nævn gerne eksempler på hvad der yderligere efterspørges (valgfri) 

Over eller under 100 UG 

 

Personlig eller generel 
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Samlet status 
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13.8 Damvad-undersøgelse - Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder, side 6 
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13.9 Mail fra Mette Gydemand, om at evalueringen stadig skal foretages. 
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13.10 Erklæringer om udvidet gennemgang fordelt på banker 

Bank 

Antal kunder med 

udvidet 

gennemgang Bank 

Antal kunder med 

udvidet 

gennemgang 

Danske Bank A/S                   4.940  Svendborg Sparekasse                        35  

Nordea Bank Danmark A/S                   3.440  Alm. Brand Bank A/S                        30  

Jyske Bank A/S                   2.830  Folkesparekassen A/S                        30  

Sydbank A/S                   2.387  Sparekassen Bredebro                        30  

Spar Nord Bank A/S                   1.274  Saxo Bank A/S                        25  

Handelsbanken A/S                      574  Sparekassen Djursland                        25  

Vestjysk Bank A/S                      509  Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse A/S                        25  

Nykredit Bank A/S                      488  Skandinaviska Enskilda Banken AB                        20  

Jutlander Bank A/S                      398  Broager Sparekasse                        15  

Sparekassen Sjælland A/S                      327  Frørup Andelskasse                        15  

Nordjysk Bank A/S                      267  Haderslev Kreditbank A/S                        15  

Danske Andelskassers Bank A/S                      242  Sparekassen For Nr.Nebel & Omegn                        15  

Fs Bank A/S                      237  Klim Sparekasse                        10  

Middelfart Sparekasse                      232  Merkur Bank A/S                        10  

Diba Bank A/S                      222  Møns Bank A/S                        10  

Sparekassen Kronjylland A/S                      222  Rønde og Omegns Sparekasse                        10  

Den Jyske Sparekasse                      217  Skærbæk Sparekasse                        10  

Ringkjøbing Landbobank A/S                      212  Sparekassen Hvetbo A/S                        10  

Arbejdernes Landsbank A/S                      196  Vinderup Bank A/S                        10  

Nørresundby Bank A/S                      151  Boddum-Ydby Sparekasse                          5  

Salling Bank A/S                      141  DnB NOR Bank ASA                          5  

Frøs Herreds Sparekasse                      126  Eik Banki P/F                          5  

Banknordik - Dk                      116  Fanø Sparekasse                          5  

Sparekassen Thy A/S                        96  Frøslev-Mollerup Sparekasse                          5  

Totalbanken A/S                        86  Hals Sparekasse                          5  

Djurslands Bank A/S                        81  Handelsbanken                          5  

Skjern Bank A/S                        76  Hvidbjerg Bank A/S                          5  

Sparekassen Faaborg A/S                        76  Kreditbanken A/S                          5  

Sparekassen Vendsyssel A/S                        76  Lån & Spar Bank A/S                          5  

Aabenraa Kreditbank A/S                        71  Nykredit A/S                          5  

Vordingborg Bank A/S                        65  Rise Spare-og Lånekasse                          5  

Nordfyns Bank A/S                        60  Spar Nord Bank  A/S                          5  

Østjydsk Bank A/S                        60  Sparekassen Balling A/S                          5  

Dronninglund Sparekasse                        50  Sparekassen Vendsyssel                          5  

Lollands Bank A/S                        50  Sønderborg Kreditbank A/S                          5  

Vestfyns Bank A/S                        50    

I alt                     21.076  

Kilde: Navne & Numre Erhverv       
Listen er genereret ved at filtrere virksomheder med branchekode: ”640.000 Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring. ” og 
fagrubrik ”Pengeinstitutter”. 
Tallene er ekstrapoleret op således: Antal erhvervskunder med udvidet gennemgang/0,199, da kun 19,9% har registreret en bankforbindelse.  
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13.11 Erklæringer om udvidet gennemgang fordelt på revisionsfirmaer 

Revisionsfirma 

Antal 

erklæringer   Revisionsfirma 

Antal 

erklæringer 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4.637  Multi Revision I/S 31 

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 2.578  Revisionsfirmaet Gutfelt A/S 31 

Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisions P/S 1.609  Danrevi Bramming Godkendt Revisionsaktieselskab 30 

Ikke registreret 1.510  Funder & Ostenfeld Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab 30 

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 1.109  Jimmy Bergøe 30 

Dansk Revision 814  Kappelskov Revision, Registreret Revisionsaktieselskab 29 

Ernst & Young Danmark 518  PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 29 

Martinsen Revisionspartnerselskab 445  Revision & Råd Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 29 

Timevision Godkendt Revisionsaktieselskab 367  Revisionsfirmaet Albrechtsen Statsautoriseret Revisions A/S 29 

Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab 250  Schyberg Lykke Registreret Revisionsanpartsselskab 29 

Revisionscentret Aabenraa Godkendt Revisionsaktieselskab 231  Wyrwik Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 28 

Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 225  Revisionscentret Ribe, Godkendt Revisionsanpartsselskab 27 

Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 222  Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 27 

RSM Plus P/S Statsautoriserede Revisorer 188  Michael Kure 26 

Aaen & Co. Statsautoriserede Revisorer P/S 187  Revisorerne Dalsgaard, Stahl & Wøldike, Statsaut.Revisions ApS 26 

Anker Høst Registreret Revisionsaktieselskab 153  Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 25 

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S 123  Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab 25 

Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisions A/S 122  Haamann A/S, Statsautoriserede Revisorer 24 

Revision & Råd Statsaut Rev. I/S 121  Nexø Revision A/S 24 

Vogelius, Registreret Revisionsaktieselskab 119  Revisionscentret Haderslev Godkendt Revisionsaktieselskab 24 

Engelsted Petersen Statsaut Revisionsanpartsselskab 110  Revisorhuset Holstebro P/S 24 

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 109  Graungaard & Partnere Registreret Revisionsanpartsselskab 23 

Bent Arne Pedersen 102  Revisionsfirmaet Mentor, Registreret Revisionsanpartsselskab 23 

Møller & Madsen Registreret Revisionsaktieselskab 102  Nordkyst Revision ApS 22 

Partner Revision Registreret Revisionsaktieselskab 101  Revisionscentret i Padborg Godkendt Revisionsanpartsselskab 21 
Revision og Rådgivningsgruppen Registreret 
Revisionspartnerselskab 97  Abel & Jørgensen Registreret Revisionsanpartsselskab 21 

Revisionsfirmaet Jan Hansen Godkendt Revisionsaktieselskab 97  Revisionskontoret Iversen/ Hedegaard 21 

Revisionsfirmaet Honum & Dyg Registreret Revisionsaktieselskab 95  Ecomentor - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 20 

FER Fyns Erhvervsrevision I/S 92  Jørgen Larsen 20 

Aage Maagensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 87  Nejstgaard & Vetlov, Statsaut. Revisionsaktieselskab 20 

Revisionsfirmaet Peder Holt Registreret Revisionsanpartsselskab 85  Revision Kjær ApS 20 

Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab 78  Revision Varde, Registreret Revisoranpartsselskab 20 

Revisorkompagniet Godkendt Revisionsanpartsselskab 74  JWS Revision Godkendt Revisionsaktieselskab 19 

Lynge Pedersen & Gøttsche ApS Statsautoriserede Revisorer 70  RIH-Revision, Registreret Revisionsaktieselskab 19 

Revipoint Statsautoriserede Revisorer A/S 67  Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab 18 

Addere Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 62  Prima Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab 18 

DLBR Revision, Godkendt Revisionsanpartsselskab 60  Revi Nord Registreret Revisions Aktieselskab 18 

ECO Revision ApS 60  Revisorhuset Halsnæs A/S 17 

Inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 58  Elley Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab 16 

HS Revision & Rådgivning, Godkendt Revisionspartnerselskab 57  Erik Munk, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 16 

AP Statsautoriserede Revisorer P/S 56  Finn Kehlet Schou 16 

Lou Revision Registreret Revisionsaktieselskab 56  Jes Morten Larsen 16 

Damgaard & Enevoldsen Registreret Revisionsaktieselskab 55  JVBM Revision ApS Godkendte Revisorer 16 

Revisorhuset Godkendte Revisorer A/S 55  KPMG P/S 16 

RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 54  Heden & Fjorden I/S 15 

Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 52  LMO I/S 15 

Revikon Revisionskontoret I/S 48  National Revision Registrerede Revisorer A/S 15 

Revisions-Partner I/S, Registrerede Revisorer 48  Revision 2 A/S 15 

Buus Jensen I/S Statsautoriserede Revisorer 47  
Revisionscentret Tønder/Skærbæk, Godkendt 
Revisionsaktieselskab 14 

Vestjysk Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 46  Aktiv Revision Silkeborg Registreret Revisionsanpartsselskab 14 

LDM Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab 45  Revisionsfirmaet Iversen & Hald 14 

One Revision Vest Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 44  Blicher Revision & Rådgivning Statsaut. Revisionsaktieselskab 13 

Revisionsfirmaet Tage Sørensen, Statsautoriseret Revisions A/S 44  Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab 13 

Ringkøbing Amts Revision ApS 44  JL Revisorer Registreret Revisionsanpartsselskab 13 

Agenda Revision Godkendt Revisionsaktieselskab 40  Kurt Friborg Jensen 13 

Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisions A/S 39  Landbonord 13 

Registreret Revisionsanpartsselskab Flemming Juhl Nielsen 38  Peter Engvang 13 

Jens Otto Arboe Sonne 37  Revisionsfirmaet Edelbo Statsautoriseret Revisions P/S 13 

Morten Thornberg 37  Steen Boldsen Hansen 13 

Nærrevision A/S 36  W. Kragh A/S, Statsautoriserede Revisorer 13 

Robæk Godkendt Revisionsaktieselskab 36  
Kovsted & Skovgård, Revision & Rådgivning, Statsaut. Revisions 
A/S 12 

Revicom ApS Statsautoriserede Revisorer 35  Kurt Lægaard 12 

Revidata, Registrerede Revisorer A/S 35  Majbrit Nordmand Kragh 12 

Revision Limfjord Registreret Revisionsaktieselskab 35  Mogens Stougaard 12 
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Revisorgården Holbæk Registreret Revisoraktieselskab 35  NV-Revision, Aulum ApS, Registeret Revisionsselskab 12 

Andersen & Villemann 34  Revisorerne i Skals Reg. Revisionsanpartsselskab 12 

Crowe Horwath Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 34  V & Co Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 12 

Holberg Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab 34  VL Revision, Registreret Revisionsaktieselskab 12 

Jan Christensen 34  AN Revision, Registreret Revisionsaktieselskab 11 

LMO Erhvervsrevision Godkendt Revisionsaktieselskab 34  BGR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 11 

Marquard Revision ApS 34  Ivan Bæk Andersen 11 

Revisionskontoret Vest, Registreret Revisionsaktieselskab 34  Meisner Revision Registreret Revisionsanpartsselskab 11 

Sønderjyllands Revision Statsaut. Revisionsaktieselskab 34  RB Revision, Registreret Revisoranpartsselskab 11 

ERC Revision Registreret Revisionsanpartsselskab 33  Revisionsanpartsselskabet Jens Carl Nielsen 11 

Laila Yvonne Boesen Rasmussen 33  
Revisionskontoret Jytte Aagesen Registreret 
Revisionsaktieselskab 11 

Gronemann's Registreret Revisionsanpartsselskab 32  Robert Alexander Mühlenberg Søe-Jensen 11 

Revipartner, Vejle Godkendt Revisionsaktieselskab 32  Svend Røhling Andersen 11 

Frej Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 31  Revisorer som afgivet 10 eller færre erklæringer  928 

I alt                                                                                                 21.076  

Kilde: Navne & Numre Erhverv 
Af den originale liste, som ses af bilaget, har vi skåret antallet af revisionsvirksomheder ned med 34 virksomheder, da disse indgik i revisionsnetværk, hvor flere afdelinger er 
selvstændigt repræsenteret. 
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13.12 Beskrivelse af forklarende variable  

Beskrivelse af forklarende variable    

Variabel  Forklaring  Hypotese 

Virksomhedens kompleksitet   

Antdatter  Antallet af registrerede datterselskaber  H1 

BesKap  
1 hvis selskabet besidder kapitalandele, 0 ellers. Ved kapitalandele forstås her kapitalandele i tilknyttede 
eller associerede virksomheder som defineret i ÅRL.  

 H1 

Ejd  1 hvis selskabet har grunde og bygninger, 0 hvis ellers  H1 

Varelager  1 hvis selskabet har varelager, 0 hvis ellers  H1 

Debitorer  1 hvis selskabet har debitorer, 0 hvis ellers  H1 

Likvider  1 hvis selskabet har likvide midler, 0 hvis ellers  H1 

Goodwill  1 hvis selskabet har goodwill, 0 hvis ellers  H1 

ImmAkt  1 hvis selskabet har immaterielle anlægsaktiver, 0 hvis ellers  H1 

MatAkt  1 hvis selskabet har materielle anlægsaktiver, 0 hvis ellers  H1 

FinAkt  1 hvis selskabet har finansielle anlægsaktiver, 0 hvis ellers  H1 

PrioGæld  1 hvis selskabet har prioritetsgæld, 0 hvis ellers  H1 

KoncGæld  1 hvis selskabet har gæld til tilknyttede virksomheder, 0 hvis ellers  H1 

AntRGAktiver  Summen af værdien af variablene: Ejd, Varelager, Debitorer, Likvider, Goodwill, ImmAkt, MatAkt, FinAkt  H1 

 

Ejerstruktur / agentproblemer 
  

AntEjer  Antallet af aktionærer med mere 5% af stemmerettighederne  H2.1 

Selskabstype  1 hvis selskabet er et A/S og 0 hvis det er et ApS  H2.2 

ProfGæld  Andelen af bankgæld i forhold til samlet gæld  H2.3 

BankGæld  1 hvis selskabet har bankgæld (både kort- og langfristet), 0 hvis ellers  H2.4 

NetGæld  1 hvis selskabet har netto bankgæld, 0 hvis ellers (hvis bankgæld> likvide midler)  H2.4 

SumEK  Summen af selskabets egenkapital i alt  H2.5 

SumAkt  Summen af selskabets aktiver i alt  H2.5 

 

Økonomisk situation og driftsmæssig risiko 
  

Alder  Selskabets alder i antal år (2015 fratrukket etableringsåret)  H3.1 

Alder 3-5  1 hvis virksomheden er 3, 4 eller 5 år og 0 hvis ellers  H3.1 

Alder > 10  1 hvis virksomheden er mere end 10 år gammel  H3.1 

Varelager/Akt  Andel af aktiver der er bundet op i varelager (Varelager ultimo / SumAkt ultimo)  H3.2 

Debitorer/Akt  Andel af aktiver der er bundet op i debitorer (Debitorer ultimo / SumAkt ultimo)  H3.2 

VarDeb/Akt  Andel af aktiver bundet op i varelager og debitorer (Sum (debitorer + varelager ultimo) / SumAkt ultimo)  H3.2 

NegVækstVirk  1 hvis selskabets balancesum er faldet mere end 50% de seneste 4 år, 0 ellers  H3.1 

PosEK  1 hvis selskabet har positiv egenkapital, 0 hvis ellers  H3.1 

LikvGrad  Selskabets likviditetsgrad I (omsætningsaktiver / kortfristet gæld x 100)  H3.1 

SolGrad  Selskabets soliditetsgrad (passiver i alt / egenkapital x 100)  H3.1 

EKforent  Selskabets forrentning af egenkapitalen (res. Før skat / EK ultimo x 100)  H3.1 

LikvGrad>100  1 Hvis selskabets likviditetsgrad er > 100 og 0 hvis ellers  H3.1 

PosEKforent  1 hvis selskabet har positiv forrentning af egenkapitalen og 0 hvis ellers  H3.1 

 

Fremtidsplaner 
   

ØgetKap  1 hvis selskabskapitalen er udvidet i de seneste 4 år af selskabets levetid  H4.1 

∆Kap  1 hvis selskabskapitalen er ændret i de seneste 4 år af selskabets levetid  H4.1 

AnsLån  1 hvis selskabet har ansvarlig lånekapital, 0 hvis ellers  H4.1 

VækstVirk  1 hvis selskabets balancesum er steget mere end 50% de seneste 4 år, 0 ellers  H4.2 

 

Signalværdi 
    

Big Six  
1 hvis selskabets revisor er Deloitte, EY, PwC, KPMG, Beierholm eller BDO, 0 hvis ellers. For selskaber 
som ikke har angivet en revisor er værdien 0 antaget. Dette er tilfældet for 7,04% af virksomheder med 
udvidet gennemgang og 7,34% af virksomhederne med revision.  

 H5 

Forb/supp 14  
1 hvis revisor har taget forbehold eller tilføjet supplerende oplysninger i årsrapporten i 2014 (1 hvis 
"REV", "RTF", "RGF" eller "RLL" er angivet i rubrikken revisoranmærkning.  

 H5 

Forb/supp 12  1 hvis revisor har taget forbehold eller tilføjet supplerende oplysninger i årsrapporten i 2012  H5 

RapHast  Antal dage fra balancedag til offentliggørelse af årsrapport hos Erhvervsstyrelsen  H5 

ForsinkRap  1 hvis regnskabet er indleveret efter 31. maj 2015, 0 hvis ellers  H5 

Variabel angiver navnet på variable. Hypotese henviser til hvilken hypotese variablen har til formål at belyse, som 
beskrevet i afsnit 6.2. 
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13.13 Uddybning af statistisk model anvendt i afsnit 6 

For at beskrive sammenhængen mellem sandsynligheden for P og de forklarende variable anvendes 

den logistiske regressionsligning: � = �^ß₁�₁ + ß₂�₂	/	1 + �^ß₁�₁ + ß₂�₂ (Agresti & Franklin, 2013, 

s. 665). Da ligningen viser sandsynligheden for P vil resultatet ligge mellem 0 og 1, hvor 0 er 0% 

sandsynlighed for at der er valgt udvidet gennemgang og 1 er 100% sandsynlighed for at der er valgt 

udvidet gennemgang. Den logistiske regression viser ikke en lineær sammenhæng. For at transformere 

den logistiske regression til et lineært udtryk anvendes logaritmen af sandsynligheden P: ��
�

���
 = 

α+	ß₁�₁ + ß₂�₂. Formlen viser at hvis produktet af ß og X er større end nul vil den få P til at stige og 

hvis den er mindre end nul vil den få P til at falde. Er værdien nul f.eks. som følge af en binomial variabel 

med værdien nul vil den eksempelvis ikke have betydning for sandsynligheden P.  

Vi foretager i første omgang en test af afhængigheden mellem de enkelte forklarende variable og den 

afhængige variabel ud fra en approximerende Chi2-test. Testen er en hypotesetest og opstiller følgende 

hypoteser: 

H0: de to variable er uafhængige 

H1: de to variable er afhængige 

For de kategoriske variable vil testen kunne foretages ved først at udarbejde en expected cell count 

(Agresti & Franklin, 2013, s. 543). I dette eksempel har vi foretaget en expected cell count for 

observationerne for den afhængige variabel UG / REV og den forklarende variabel Selskabstype.99  

Expected cell count UG / REV og Selskabstype       

Observationer:    Forventede observationer:  

 A/S ApS Kolonne Total   A/S ApS Kolonne Total 

UG           1.699         11.362                 13.061   UG         2.368       10.693                 13.061  

REV        11.742         49.339                 61.081   REV      11.073       50.008                 61.081  

Række Total        13.441         60.701                 74.142   Række Total       13.441       60.701                 74.142  

                  

 

De forventede observationer er beregnet således: (række total) x (kolonne total) / samlet stikprøve. 

For et A/S som har valgt udvidet gennemgang er de forventede observationer beregnet således:  

(13.441) x (13.061) / 74.142 = 2.368 

Vi kan nu beregne den estimerede X2-værdi med udgangspunkt i formlen jf. (Agresti & Franklin, 2013, 

s. 544):  

                                                           
99 For beskrivelse af de enkelte variable henvises til 13.12. 
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X2 = ∑ (observeret antal – forventet antal)2 / forventet antal 

Ovenstående beregning angiver en X2-værdi på 280,07 med en tilhørende p-værdi på <000,1, hvilket 

er mindre end vores anvendte signifikansniveau på 0,05, hvorfor vi forkaster vores nul-hypotese om 

at de to variable er uafhængige. Vi kan dermed sige med 95% sandsynlighed at den observerede 

variation ikke skyldes stikprøvevarians.  

For de numeriske kontinuerte variable er X2-værdien fundet ved en regressionsanalyse af ��
�

���
 = 

α+ß� (Agresti & Franklin, 2013) 

Vi har anvendt statistikprogrammet JMP til at foretage vores statistiske analyser. Resultaterne af de 

individuelle tests kan ses i 13.14. 

I bilag 13.14 har vi også sammenlignet de to grupper udvidet gennemgang og revision ved at teste om 

gennemsnitsværdiernes varians er forskellig i de to grupper.  

For at sammenligne virksomhederne der har valgt udvidet gennemgang med virksomhederne som har 

valgt eller fastholdt revision er der foretaget en t-test for at udtrykke om der er statistisk signifans i 

forskellen på gennemsnitsværdierne for de to grupper. T-test værdien viser styrken i forskelsværdien. 

Forskellen i gennemsnitsværdierne for de to grupper af virksomheder samt t-testen af disse 

gennemsnitsværdier samt den tilhørende p-værdi fremgår af bilag 13.14. Sammenligningen 

gennemsnitsværdierne viser udelukkende de enkelte variables individuelle forskel i grupperne. Det er 

derfor vigtigt at analysere det indbyrdes forhold mellem de enkelte variable, når forskellen på de to 

grupper analyseres.  

Når de enkelte variable er testet indsættes disse i en samlet model, som skal teste de hypoteser vi 

stiller op i afsnit 6.2. Modellen ser således ud (Agresti & Franklin, 2013, s. 631) : 

μy =  α+β1x1 + β2x2 + … βnxn 

Hvor y er den afhængige variabel (Rev/UG) og x1 ... xn er de forklarende variable.  
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13.14 Samlet beskrivende statistik til brug for afsnit 6 

Oversigt over statistiske forskelle i gennemsnitsværdier for virksomheder der har valgt Udvidet gennemgang og 
virksomheder der har valgt Revision 

   REV  UG     Varianstest    Regression 

Variabel  Gns.  Gns.  Afvigelse  T-stat P-værdi    Q^2-test P-værdi   

Virksomhedens kompleksitet           

Antdatter  0,354  0,350  -0,004  -0,536 0,592   0,25 0,6144  
BesKap  0,235  0,250  0,015  3,679 0,000 *  13,78 0,0002 * 
Ejd  0,171  0,196  0,025  6,596 0,000 *  45,45 <,0001 * 
Varelager  0,214  0,285  0,071  16,694 <,0001 *  300,69 <,0001 * 
Debitorer  0,365  0,400  0,036  7,643 <,0001 *  59,24 <,0001 * 
Likvider  0,742  0,758  0,016  3,959 <,0001 *  15,39 <,0001 * 
Goodwill  0,053  0,060  0,007  3,000 0,003 *  9,44 0,0021 * 
ImmAkt  0,094  0,084  -0,010  -3,769 <,0001 *  13,60 0,0002 * 
MatAkt  0,431  0,481  0,050  10,524 <,0001 *  110,13 <,0001 * 
FinAkt  0,554  0,588  0,034  7,167 <,0001 *  51,53 <,0001 * 
KoncGæld  0,499  0,478  -0,021  -4,438 <,0001 *  19,70 <,0001 * 
PrioGæld  0,109  0,120  0,011  3,554 <,0001 *  13,08 0,0003 * 
AntRGAktiver  2,625  2,852  0,228  14,760 <,0001 *  213,83 <,0001 * 
Ejerstruktur / agentproblemer           

AntEjer  1,455  1,288  -0,167  -20,593 <,0001 *  295,50 <,0001 * 
Selskabstype  0,187  0,126  -0,061  -18,560 <,0001 *  280,07 <,0001 * 
ProfGæld  0,097  0,102  0,006  2,641 0,008 *  7,07 0,0079 * 
BankGæld  0,268  0,284  0,017  3,948 <,0001 *  15,83 <,0001 * 
NetGæld  0,230  0,247  0,017  4,110 <,0001 *  17,24 <,0001 * 
SumEK  2464  2484  19,7  0,332 0,740   0,05 0,8193  
SumAkt  5672  4798  -874,6  -14,249 <,0001 *  164,64 <,0001 * 
Økonomisk situation og driftsmæssig risiko         

Alder  10,420  10,518  0,098  1,273 0,203   1,40 0,2364  
Alder 3-5  0,182  0,172  -0,010  2,781 0,005 *  7,59 0,0059 * 
Alder> 10  0,355  0,378  0,023  -4,917 <,0001 *  24,44 <,0001 * 
Varelager/Akt 0,052  0,074  0,022  -13,337 <,0001 *  196,24 <,0001 * 
Debitorer/Akt  0,086  0,083  -0,003  2,100 0,036   4,09 0,0431 * 
VarDeb/Akt  0,138  0,157  0,019  -7,732 <,0001 *  60,34 <,0001 * 
NegVækstVirk  0,076  0,057  -0,019  -8,219 <,0001 *  60,39 <,0001 * 
PosEK  0,836  0,864  0,028  8,456 <,0001 *  66,88 <,0001 * 
LikvGrad  296,116  298,309  2,193  0,641 0,521   0,41 0,5216  
SolGrad  18,420  27,826  9,406  6,759 <,0001 *  40,63 <,0001 * 
EKforent  8,700  14,171  5,470  4,825 <,0001 *  21,23 <,0001 * 
LikvGrad>100  0,587  0,609  0,022  -4,659 <,0001 *  21,78 <,0001 * 
PosEKforent  0,606  0,667  0,061  -13,449 <,0001 *  174,92 <,0001 * 

Fremtidsplaner              

ØgetKap  0,043  0,022  -0,020  -13,506 <,0001 *  139,94 <,0001 * 
∆Kap  0,059  0,032  -0,027  -15,313 <,0001 *  182,58 <,0001 * 
AnsLån  0,018  0,011  -0,007  -6,318 <,0001 *  32,82 <,0001 * 

VækstVirk  0,154  0,156  0,002  0,503 0,615   0,25 0,6150  

Signalværdi               

Big Six  0,332  0,508  0,175  37,162 <,0001 *  1417,32 <,0001 * 
Forb/supp 14  0,189  0,139  -0,049  -14,518 <,0001 *  189,55 <,0001 * 

Forb/supp 12  0,194  0,191  -0,003  -0,841 0,400   0,71 0,3998  
RapHast  139  136  -3,146  -8,963 <,0001 *  79,22 <,0001 * 
ForsinkRap   0,442   0,412   -0,031   -6,470 <,0001 *   42,00 <,0001 * 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne & Numre Erhverv. 
Tabellen viser gennemsnitsværdierne for selskaber der har valgt revision og selskaber der har valgt udvidet gennemgang. 
Afvigelse under varianstest viser forskellen mellem gennemsnitsværdierne. T-stat angiver T-test værdierne ved tosidet 
test. Der er foretaget regressionsanalyse af de enkelte forklarende variable med variablen Rev/UG.  
* angiver statistisk signifikans ved 5%.  
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13.15 Interview med anonym erhvervsrådgiver i en landsdækkende bank 

Dato:  27. april 2016 

Sted: Telefonmøde 

Informant: Anonym erhvervsrådgiver, fra en af Danmarks fem største banker 

Formål:  Kvalitativ uddybning af besvarelserne fra bankerne i spørgeskemaet 

Indledning - UG 

• Har du nogle kunder med udvidet gennemgang?  

o I hvilket omfang? 

• Hvor ofte er du som rådgiver involveret i virksomhedernes valg er erklæring? 

Kreditvurdering: 

• Hvad er jeres overordnede proces ved kreditvurdering af kunder  

o Nye 

o Eksisterende 

• I hvilke tilfælde kreditvurderes virksomheder af kreditafdelingen? 

o Har udvidet gennemgang effekt på kreditvurderingen? (Er det en faktor i 

kreditvurderingsmodellen??) 

o Hvornår er engagementet kritisk for jer?  

• Hvad gør I når en virksomhed uden andet end en lille kassekredit går over til UG?  

• Hvornår beder bankerne om personlig sikkerhedsstillelse/kaution/garantistillelse over for 

små virksomheder? 

o Hvordan påvirker disse forhold rentesatserne på udlån? 

• Indhenter I regnskaber på alle kunderne?  

o Hvad har første prioritet, tallene, påtegningen, øvrige tekstoplysninger?! 

• Mere værdi i protokoller 

o Påvirker jeres indtryk/vurdering af ledelsen/ejer vurderingen af regnskabet og 

virksomheden generelt?  

• Finanstilsynet var ved indførslen af udvidet gennemgang meget bekymret for at poster som 

varelagre og debitorer ikke ville være tilstrækkeligt kontrolleret af revisor: 

o Er den manglende revision af disse poster (lagerkontrol og saldomeddelelser) noget 

der påvirker jeres vurdering af virksomheder med udvidet gennemgang? Teoretisk? 

• Kan man afvige de interne regler hvis man har en kunde med en sund forretning og en 

troværdig ledelse/ejer? 

Yderligere forhold som følge af overgang til UG: 

• Hvad skal der til for at I udbeder jer yderligere information om en virksomheds finansielle 

stilling?  

• Undersøgelser viser at banker udspørger sig yderligere oplysninger/dokumenter fra 

virksomheder med udvidet gennemgang. Er det din opfattelse at I ved kreditvurdering af 

virksomheder beder om mere information når de har udvidet gennemgang?  

o Vores indtryk er at virksomhederne ikke har oplevet et øget krav til yderligere 

materiale ved UG?!  

o Foretager I yderligere handlinger internt som virksomheden ikke lægge mærke til?  
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Kundeforhold: 

• Har I afvist låneanmodninger fra kunder med udvidet gennemgang, hvor I måske ville have 

givet kreditten/lånet til en virksomhed med revision? (Afsnit 7.2.1) 

• Hvis en vækstvirksomhed kommer efter tre års UG, og skal have et lån til fremtidig vækst, vil 

I så kræve yderligere information/Revision??  

• Hvor stor en effekt har erklæringsafgivende revisors firmanavn på jeres vurdering af de 

finansielle oplysninger?  

o Større versus små?  

• Hvordan ville jeres holdning være: hvis de kunder der er overgået til udvidet gennemgang var 

gået over til review eller opstilling af finansielle oplysninger i stedet?  

• Hvem vurderer du kan bruge denne erklæring uden konsekvenser for finanseringsadgangen/ 

omkostningen? 

Dokumentation på mødeafholdelse: 

Optagelse af interviewet er uploadet via Learn. 
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13.16 Interview med Kristian Koktvedgaard, Fagleder - Regnskab og Revision hos Dansk Industri 

Dato: 7. oktober 2015 
Sted: Dansk Industri, H. C. Andersens Boulevard 18 
Informant: Kristian Koktvedgaard, Faglig leder, moms og regnskab i DI 
Formål:  Indblik i regnskabsproducent og –brugers anvendelse af regnskaber for Klasse B-

virksomheder.  
Indledning: 

• Beskrivelse af DI’s formål/rolle og Kristian Koktvedgaard som faglig leder 

• Vurderer du at I i regnskabsmæssig henseende hovedsageligt repræsenterer 

regnskabsaflægger eller regnskabsbruger? 

• Hvor mange medlemsvirksomheder af DI er B-virksomheder? 

Regnskabsbruger: 

• Hvem er de primære regnskabsbrugere af klasse B-virksomheders regnskaber? 

• Hvad lægger regnskabsbrugerne vægt på? 

o Soliditet 

o Going concern 

o Likviditet/cashflow 

o Værdiansættelse af aktiver 

o Modifikationer af påtegning 

• I hvilken grad er revisionspåtegningen af betydning for regnskabsbrugerne af klasse-B 

virksomheders regnskaber?  

• Er det din opfattelse at der fra regnskabsbrugers side er tillid til revisor og sikkerheden i 

revisionserklæringer? 

• Er det din opfattelse af danske Klasse-B-virksomheder forstår revisors rapportering ved 

modificerede påtegninger?  

• Hvis ikke, er det så formulering eller type af modificering? 

• Er det din opfattelse at regnskabsbrugere af klasse-B virksomheder læser/forstår anvendt 

regnskabspraksis?  

• Hvad er virksomhedernes vurdering af revision/udvidet gennemgang/review? 

• Forstås sikkerhedsgraderne/Kvaliteten af det foretagne arbejde? 

Regnskabsaflægger: 

• Tillægger regnskabsaflægger revisionen/påtegningen af sit regnskab værdi? 

• Hvad er vigtigt for regnskabsaflægger ved en regnskabsudarbejdelse og revision?  

• Vurderer medlemmerne af DI at revisionen af deres virksomheder er effektiv og fokuseret på 

virksomhedens væsentlige områder?  

o Opfyldes regnskabsbrugers krav? 

o Er der unødige dokumentationskrav? 

• Er det lykkedes lovgiver at sænke de administrative byrder for virksomheder i forbindelse 

med regnskabsaflæggelse?    

Dokumentation på mødeafholdelse: 

Optagelse af interviewet er uploadet via Learn.  
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13.17 Interview med Steen K. Bager, Statsautoriseret revisor og partner hos Grant Thornton, 

ansvarlig for faglig afdeling  

 

Dato: 20. maj 2016 
Sted: Grant Thornton, København 
Informant: Steen K. Bager, Statsautoriseret revisor hos Grant Thornton 
Formål:  Kvalitativ uddybning af besvarelserne fra revisorerne i spørgeskemaet  
 
Indledende:  

• Hvad er din stilling og daglige arbejdsopgaver?  

• Hvor mange UG-erklæringer med regnskabsafslutning i 2014 har du afgivet?  

Introduktion af udvidet gennemgang: 

• Hvad var dine/Grant Thorntons overvejelser ved indførslen af udvidet gennemgang? 

• Er der sket systematisk informationsudbredelse om muligheden for udvidet gennemgang i 

Grant Thornton?  

o Hvis ikke, i hvilket omfang har Grant Thornton informeret kunderne om muligheden?  

• Vil du fremadrettet foreslå udvidet gennemgang til nuværende og nye klienter? 

• Hvordan vurderer du andre revisorers holdning er til Udvidet gennemgang?   

o Kommer der flere kunder over på standarden i fremtiden?  

• Har du opfattelse af at erklæringstypen er anvendt som værktøj til at fastholde kunder, i et 

presset revisionsmarked? 

Overvejelser ved overgang: 

• Hvordan vil du definere ”et værdifuldt alternativ til revision” for de små virksomheder? 

• Har du anbefalet Udvidet gennemgang til alle de klienter i din portefølje hvor du vurderer 

den et værdifuldt alternativ til revision? 

o Hvad er dine overvejelser når du drøfter valget mellem opstilling/review/UG/revision 

med dine kunder? 

o Inddrages interessenternes interesser ved overvejelserne?  

o Vurderer du at du som revisor har de rette kompetencer til at foretage en vurdering 

af interessenternes behov? 

• Hvordan er din opfattelse af bankernes modtagelse af erklæringsstandarden?  

• Mener du at du objektivt kan rådgive kunden, når overgangen som udgangspunkt vil 

medføre lavere honorar til ”dig”? 

Handlinger ved udvidet gennemgang: 

• Hvor stor værdi tillægger du de fire supplerende handlinger der udføres ved udvidet 

gennemgang? 

o Hvor stor værdi tror du bankerne tillægger dem? 

Honorar: 

• Når en kunde er overgået til udvidet gennemgang har de så opnået en besparelse?  

o Har det været på erklæringsdelen? 

o Andre områder? 

o Som samlet pakke? 

• I hvilket omfang opnås der besparelser? 
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o Er der forskel i den potentielle besparelse for ”Sunde” og ”dårlige” forskellig? 

o Holdingselskaber? 

• Hvordan behandles korte spørgsmål fra kunden i årets løb – er de med i honoraret eller vil 

det blive faktureret ekstra?  

Øvrigt: 

o Vurderer du at nogle af de virksomheder der får foretaget UG i stedet burde: 

o Få foretaget revision? 

o Med fordel kunne få foretaget review eller opstilling?  

o Har du oplevet at banken har henvendt sig med forespørgsel om yderligere materiale efter 

overgang til udvidet gennemgang? 

o Tror du at virksomhederne oplever en intern tidsbesparelse efter overgangen? 

Dokumentation på mødeafholdelse: 

Optagelse af interviewet er uploadet via Learn. 
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13.18 Sammenligning af virksomheder med opnået besparelse fordelt efter de foruddefinerede 

baggrundsvariable ved spørgeskemaundersøgelsen i forhold til det samlede gennemsnit 

Variabel  Svar Antal Besparelse Andel  
Afvigelse i 

procentpoint 

        

Alle                 183                  76  41,5%   
        

Er virksomheden et holdingselskab?  Ja                 30                  16  53,3%                  11,80  

 Nej               153                  60  39,2%                  -2,31  

Er virksomheden et aktieselskab?  Ja                 51                  25  49,0%                    7,49  

 Nej               132                  51  38,6%                  -2,89  

Har virksomheden en balancesum> 2,5 
mio. kr.? 

 Ja               105                  48  45,7%                    4,18  

 Nej                 78                  28  35,9%                  -5,63  

Er likviditetsgraden> 100?  Ja               135                  57  42,2%                    0,69  

 Nej                 48                  19  39,6%                  -1,95  

Er soliditetsgraden> 30?  Ja               133                  50  37,6%                  -3,94  

 Nej                 50                  26  52,0%                  10,47  

Er egenkapitalen positiv?  Ja               165                  70  42,4%                    0,89  

 Nej                 18                    6  33,3%                  -8,20  

Har virksomheden bankgæld?  Ja                 65                  31  47,7%                    6,16  

 Nej               118                  45  38,1%                  -3,39  

Har virksomheden netto bankgæld?  Ja                 57                  27  47,4%                    5,84  

 Nej               126                  49  38,9%                  -2,64  

Har virksomheden debitorer?  Ja               121                  50  41,3%                  -0,21  

 Nej                 62                  26  41,9%                    0,41  

Har virksomheden varelager?  Ja                 88                  39  44,3%                    2,79  

 Nej                 95                  37  38,9%                  -2,58  

Har virksomheden igangværende 
arbejder? 

 Ja                   7                    3  42,9%                    1,33  

 Nej               176                  73  41,5%                  -0,05  

Har virksomheden materielle 
anlægsaktiver? 

 Ja               119                  53  44,5%                    3,01  

 Nej                 64                  23  35,9%                  -5,59  

Har virksomheden grunde og 
bygninger? 

 Ja                 38                  17  44,7%                    3,21  

 Nej               145                  59  40,7%                  -0,84  

Har virksomheden immaterielle 
anlægsaktiver? 

 Ja                 21                    7  33,3%                  -8,20  

 Nej               162                  69  42,6%                    1,06  

Har virksomheden finansielle 
anlægsaktiver? 

 Ja               103                  42  40,8%                  -0,75  

 Nej                 80                  34  42,5%                    0,97  

Har virksomheden forbehold eller 
suppl. oplysninger? 

 Ja                 28                  13  46,4%                    4,90  

 Nej               155                  63  40,6%                  -0,88  

Har virksomheden haft udv. 
Gennemgang mere 1 år? 

 Ja                 72                  30  41,7%                    0,14  

  Nej               111                  46  41,4%                   -0,09  
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af baggrundsvariable fra spørgeskemaet til virksomhederne.  
Tabellen viser, på baggrund af de forhåndsopstillede baggrundsvariable, hvor stor en andel af henholdsvis ja/nej-siden 
der har opnået en besparelse på revisionshonoraret. Til sidst foretages afvigelseskontrol i forhold til det samlede 
gennemsnit.  
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13.19  Krydstabulering til afsnit 7.1 

Krydstabulering af virksomhedernes svar på spørgsmål 10 ” (…) honorar til revisor i forbindelse med 

seneste regnskabsaflæggelse med udvidet gennemgang” og spørgsmål 12 ” (…) procentvis besparelse 

på honoraret til revisor”, for de 66 virksomheder der har afgivet et kvantitativt målbart svar til begge 

spørgsmål, fremkommer en honorarbesparelse på 5.742 kr. 

  0-10% 11-20% 21-30% 31-40% Mere end 

40% 

Ved ikke I alt 

0 - 5.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 

5.001 - 10.000 kr. 0 1 2 0 1 0 4 

10.001 - 15.000 kr. 2 3 1 0 2 0 8 

15.001 - 20.000 kr. 2 4 2 0 0 2 10 

20.001 - 25.000 kr. 3 3 2 0 0 1 9 

25.001 - 30.000 kr. 8 5 3 1 1 0 18 

30.001 - 35.000 kr. 0 0 0 0 0 1 1 

35.001 - 40.000 kr. 4 3 2 1 0 2 12 

Mere end 40.000 kr. 5 2 3 0 0 0 10 

Ved ikke 2 1 0 0 1 0 4 

I alt 26 22 15 2 5 6 76 

        

  5,5% 15,5% 25,5% 35,5% 50,0%   

 2.500 kr.  - - - - -   
 7.500 kr.  - 1.376 5.134 - 7.500   

 12.500 kr.  1.455 6.879 4.279 - 25.000   

 17.500 kr.  2.037 12.840 11.980 - -   

 22.500 kr.   3.929 12.382 15.403 - -   

 27.500 kr.  12.804 25.222 28.238 15.136 27.500   

 32.500 kr.  - - - - -   

 37.500 kr.   8.730 20.636 25.671 20.640 -   

 50.000 kr.   14.550 18.343 51.342 - -   

        

Samlet besparelse for alle 66 virksomheder                379.005  

        

Gennemsnitlig besparelse pr. virksomhed       5.742  
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13.20 Fordeling af estimerede finansieringsomkostninger på henholdsvis revision og udvidet 

gennemgang for 2014 og 2012 
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13.21 Korrelationsanalyse af kontrolvariable 

  2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(1) LnAktiver 2014 1,00          

(2) LnGennemsnitlig gæld 2014 0,65 1,00         

(3) LnLikvGrad 2014 0,31 0,04 1,00        

(4) LnSolGrad 2014 0,39 -0,13 0,25 1,00       

(5) LnEKforent 2014 0,03 -0,01 -0,01 -0,02 1,00      

(6) MatGrad2014 0,12 0,18 -0,07 -0,07 -0,04 1,00     

(7) EBIT 2014 0,24 0,14 0,13 0,08 0,21 0,05 1,00    

(8) CFdrift 2014 0,15 0,12 0,07 0,04 0,10 0,09 0,51 1,00   

(9) AndelBankGæld 2014 -0,30 0,20 -0,25 -0,59 -0,06 0,06 -0,09 -0,03 1,00  

(10) Konkursrisiko 2014 -0,48 0,02 -0,28 -0,80 -0,17 0,09 -0,19 -0,12 0,55 1,00 

                        

            

            

  2012 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(1) LnAktiver 2012 1,00          

(2) LnGennemsnitlig gæld 2012 0,69 1,00         

(3) LnLikvGrad 2012 0,29 0,02 1,00        

(4) LnSolGrad 2012 0,32 -0,14 0,25 1,00       

(5) LnEKF 2012 0,04 0,04 -0,02 -0,12 1,00      

(6) MatGrad2012 0,11 0,16 -0,08 -0,06 -0,01 1,00     

(7) EBIT 2012 0,20 0,11 0,10 0,09 0,15 0,05 1,00    

(8) CFdrift 2012 0,12 0,12 0,06 0,01 0,03 0,01 0,42 1,00   

(9) AndelBankGæld 2012 -0,25 0,22 -0,28 -0,54 0,01 0,07 -0,11 0,01 1,00  

(10) Konkursrisiko 2012 -0,45 -0,02 -0,27 -0,71 -0,05 0,02 -0,21 -0,13 0,48 1,00 
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13.22 Udeladelse af forklarende variable i afsnit 6 

Det fremgår af bilag 13.14, at de fleste opstillede variable viste, at vi med et signifikansniveau på 5% kunne 

sige at variansen i de to grupper ikke skyldtes stikprøvevarians.  

Vi argumenterer her for hvordan vi har indskrænket mængden af variable som anvendes i den logistiske 

regressionsmodel, med baggrund i hvilke variable som viste signifikante forskelle mellem de to grupper 

samt en kvalitativ vurdering af de enkelte variables indflydelse på valget mellem revision og udvidet 

gennemgang. Herudover, særligt en frasortering af internt korrelerede variable, som, hvis de medtages i 

modellen, kan øge risikoen for at signifikante variable vil fremstå insignifikante eller at insignifikante 

variable vil fremstå signifikante, fordi deres individuelle bidrag til forklaringen af Y sløres som følge af den 

interne korrelation. De endelige variable som er anvendt i den logistiske regressionsmodel er præsenteret 

i analyseafsnittene i afsnit 6, samt fremgår af bilag 13.23. 

For analyse af hvorvidt virksomhedernes kompleksitet har betydning for valget af udvidet gennemgang har 

vi udeladt variablen Antdatter da denne ikke var signifikant. Herudover er Likvider, Goodwill, ImmAkt, 

FinAkt, Koncerngæld og AntRGAktiver siet fra, da disse kun i begrænset omfang bør have indflydelse på 

valget af udvidet gennemgang. PrioGæld vil være en relevant variabel for identifikation af 

ejendomsselskaber, men da variablen Ejd viser dette bedre, frasorterer vi også PrioGæld. Herudover 

MatAkt stærkt korreleret med Ejd, hvorfor denne også udelades, selvom den muligvis ville kunne bidrage 

med at forklare valget af udvidet gennemgang. Vi mener at de tilbageværende variable BesKap, Ejd, 

Varelager og Debitorer på tilfredsstillende vis vil kunne teste H1. 

For at teste hypoteserne om ejerstruktur og agentproblemer har vi kun sorteret variablen SumEK fra da 

denne ikke viste sig værende signifikant. De øvrige variable er beholdt, da de tester forskellige hypoteser 

og alle er signifikante.  

For variablene til analyse af virksomhedernes økonomiske situation og driftsmæssige risiko har vi fravalgt 

Alder og LikvGrad da disse ikke var signifikante. Andelen af selskabernes aktiver der er bundet i varelager 

og debitorer er stærkt korreleret med variablene Varelager og Debitorer, hvorfor vi er nødt til at pille disse 

ud (VarDeb/Akt, Varelager/Akt og Debitorer/Akt). EKforent er sorteret fra da PosEKforent vurderes at være 

en mere tydelig indikator for selskabernes økonomiske situation. Ligeledes er PosEK sorteret fra, da 

korrelationen med PosEkforent er høj.  

Til testen af fremtidsplanernes betydning for valget af udvidet gennemgang har vi fravalgt variablen 

VækstVirk da denne ikke er signifikant. Ligeledes er ∆Kap fjernet, da denne korrelerer med ØgetKap. Vi 

vurderer at ØgetKap er den mest interessante variabel at analysere, hvorfor denne beholdes. 

Signalværdiens betydning for valget af udvidet gennemgang analyseres ved variablene Big Six og 

ForsinkRap. Da Forb/Supp 12 ikke viste sig at være signifikant er denne sorteret fra. Ligeledes er Forb/Supp 

14, selvom denne er signifikant. Dette skyldes at udfaldet af denne variabel højst sandsynligt skyldes valget 

af udvidet gennemgang, og ikke omvendt.   
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13.23 Samlet resultat af regressionsanalyse afsnit 6 

Resultater af regressionsanalyse                       
Variabel  H Forv.   Koefficient   Std. Afvigelse   Chi2 test   P-værdi    Odds ratios 

Virksomhedens kompleksitet            

Ejd  H1 +  0,17526304  0,014  160,97  <,0001 *  1,293 

BesKap  H1 +  0,15762443  0,012  164,42  <,0001 *  1,383 

Varelager  H1 -  0,27539468  0,014  374,54  <,0001 *  1,712 

Debitorer  H1 -  0,05946943  0,013  20,23  <,0001 *  1,087 

Ejerstruktur / agentproblemer            

AntEjer  H2 -  -0,16621790  0,012  198,66  <,0001 *  0,849 

Selskabstype H2.2 -  -0,30798880  0,016  378,97  <,0001 *  0,539 

BankGæld  H2.4 -  0,04013091  0,012  10,76  0,001 *  1,029 

SumAkt  H2.5 -  -0,00003625  0,000  427,81  <,0001 *  0,268 

Økonomisk situation og driftsmæssig risiko          

Alder 3-5  H3 -  -0,00973260  0,014  0,5  0,4815   0,983 

Alder > 10  H3 +  0,05296909  0,011  22,02  <,0001 *  1,108 

NegVækstVirk H3 -  -0,06899520  0,022  9,83  0,0017 *  0,887 

SolGrad  H3 +  0,00020454  0,000  7,05  0,0079 *  1,240 

LikvGrad>100 H3 +  0,02164716  0,012  3,52  0,0608 *  1,050 

PosEKforent H3 +  0,12381712  0,012  112,15  <,0001 *  1,270 

Fremtidsplaner             

ØgetKap  H4 -  -0,25516580  0,032  63,68  <,0001 *  0,938 

AnsLån  H4 -  -0,14360030  0,046  9,88  0,0017 *  0,751 

Signalværdi              

Big6  H5 -  0,45653938  0,010  2053,9  <,0001 *  2,502 

ForsinkRap  H5 +   -0,05726600   0,010   31,46   <,0001 *  0,893 

Resultater af den logistiske regression med de angivne variable. H viser hvilken hypotese variablen tester. Forv. Viser vores 
forventede fortegn til koefficienten med udgangspunkt i den opstillede hypotese. * angiver signifikans ved et 
signifikansniveau på 5%.  
Modellens samlede forklaringsgrad, R2 er 5,36% 
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13.24 Korrelationskoefficienter variable medtaget i modellen 
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13.25 Korrelationskoefficienter for alle variable  
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13.26 Korrelationsanalyse til afsnit 6 uden stærkt korrelerede variable 

Resultater af regressionsanalyse uden kritisk korrelerede variable         

Variabel  H Forv.   Koefficient   Std. Afvigelse   Chi2 test P-værdi   

Virksomhedens kompleksitet         

Ejd  H1 +  0,19026040  0,014  191,69 <,0001 * 

BesKap  H1 +  0,16573902  0,012  182,91 <,0001 * 

Varelager  H1 -  0,27240202  0,014  370,37 <,0001 * 

Debitorer  H1 -  0,06907159  0,013  27,71 <,0001 * 

Ejerstruktur / agentproblemer         

AntEjer  H2 -  -0,16586030  0,012  197,78 <,0001 * 

Selskabstype H2.2 -  -0,32213650  0,016  418,61 <,0001 * 

BankGæld  H2.4 -  0,03532998  0,012  8,39 0,0038 * 

SumAkt  H2.5 -  -0,00003207  0,000  353,52 <,0001 * 

Økonomisk situation og driftsmæssig risiko       

Alder 3-5  H3 -               

Alder > 10  H3 +  0,05585682  0,011  27,56 <,0001 * 

NegVækstVirk H3 -               

SolGrad  H3 +               

LikvGrad>100 H3 +  0,05585682  0,011  27,56 <,0001 * 

PosEKforent H3 +               

Fremtidsplaner          

ØgetKap  H4 -  -0,27439080  0,032  74,02 <,0001 * 

AnsLån  H4 -  -0,17658710  0,046  15,02 0,0001 * 

Signalværdi           

Big6  H5 -  0,45313282  0,010  2030 <,0001 * 

ForsinkRap  H5 +   -0,07984580   0,010   62,9 <,0001 * 

Kilde. Egen tilvirkning på baggrund af data fra Navne / Numre Erhverv 
Resultater af den logistiske regression med de angivne variable. H viser hvilken hypotese variablen tester. Forv. Viser 
vores forventede fortegn til koefficienten med udgangspunkt i den opstillede hypotese. * angiver signifikans ved et 
signifikansniveau på 5%.  
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13.27 Korrelationskoefficienter kontrolvariable til afsnit 8  
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13.28 Model til forklaring af de estimerede finansieringsomkostninger 

Model for forklaring af de estimerede finansieringsomkostninger   
  2014  2012   

Variabel 
 

Koefficient Std. 

Afvigelse 

t-stat P-værdi 
 

Koefficient Std. 

Afvigelse 

t-stat P-værdi   

  Afvigelse    Afvigelse    

Intercept  0,17121 0,0090 19,11 <,0001 * 0,1775 0,0084 21,06 <,0001 * 

LNGennemsnitlig gældt  -0,00876 0,0012 -7,51 <,0001 * -0,0092 0,0011 -8,32 <,0001 * 

LNSolGradt  -0,00746 0,0010 -7,36 <,0001 * -0,0083 0,0009 -8,9 <,0001 * 

MatGradt  -0,02521 0,0056 -4,53 <,0001 * -0,0122 0,0051 -2,39 0,0172 * 

∆EBIT  -0,00005 0,0000 -2,35 0,0192 *      

Forklarinsgrad, R2     0,1378     0,1361  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af regressionsanalyse af udtrukket data fra Navne & Numre Erhverv for 2012 og 2014. 
* angiver signifikans ved 5% signifikansniveau. 

  

  

Argumentation for udeladelse af signifikante variable: 

Som det fremgår af bilag 13.27, er der høj korrelation mellem konkursrisiko og LnSolgrad. Ligeledes er 

der høj korrelation mellem soliditetsgrad og summen af aktiver samt den gennemsnitlige bankgæld og 

summen af aktiver. For, at rense for disse korrelationer medtages LnSumAktiver og Konkursrisiko ikke 

i den endelige model. Det vurderes at soliditetsgrad i en vis grad også kan forklare konkursrisikoen og 

den gennemsnitlige bankgæld ligeledes viser størrelsen på virksomheden. Herudover er den 

gennemsnitlige bankgæld et direkte udtryk for bankernes samlede engagement. Ligeledes viste de 

tilbageværende variable højere t-stat værdier i de enkeltvise regressionsanalyser.  

  



[ 187 ] 

13.29 Regresionsanalyse udelukkende indeholdende virksomheder med bankgæld 

Sammenligning af p-værdier og hældning på regressionskoefficienter for henholdsvis alle virksomheder og virksomheder 
med bankgæld. 

Variabel 

Fortegn på 
koefficient ved 

test af alle 
virksomheder Koefficient  Std. Afvigelse  Chi2-test  p-værdi 

p-værdi for alle 
virksomheder 

Forskel i 
signifikans 

Selskabstype - -0,23687  0,0254229  86,81  <,0001 <,0001  

BesKap + 0,05545  0,0262378  4,47  0,0346 <,0001  

Ejd + 0,17511  0,0216174  65,62  <,0001 <,0001  

Varelager + 0,16931  0,0231037  53,70  <,0001 <,0001  

Debitorer + 0,04095  2,37E-02  3,00  0,0835 <,0001 X 

AntEjer - -0,07684  0,0219914  12,21  0,0005 <,0001  

SumAkt - -0,00003  2,96E-06  138,54  <,0001 <,0001  

NegVækstVirk - -0,11909  0,0472052  6,36  0,0116 0,0017  

SolGrad + 0,00038  0,0001616  5,57  0,0183 0,0079  

ØgetKap - -0,15990  0,0474547  11,35  0,0008 <,0001  

AnsLån - -0,10371  0,0594139  3,05  0,0809 0,0017 X 

Big6 + 0,42900  0,0189406  513,01  <,0001 <,0001  

ForsinkRap - -0,00626  0,01896  0,11  0,7413 <,0001 X 

Alder 3-5 - 0,00061  0,0271821  0,00  0,982 0,4815  

Alder > 10 + 0,01382  0,0208158  0,44  0,5068 <,0001 X 

PosEKforent + 0,05850  0,0211344  7,66  0,0056 <,0001  

LikvGrad>100 + 0,00955  0,0212289  0,20  0,653 0,0608  

Kilde. Egen tilvirkning 
Tabellen viser resultater af regressionsanalyse hvor der udelukkende er medtaget virksomheder med bankgæld med i de 
to grupper, Rev og UG. Hældning på koefficienter og p-værdier sammenlignes med tilsvarende værdier for 
regressionsanalysen hvor alle virksomheder blev medtaget. 

 

Vi har i ovenstående tabel vist regressionsresultaterne af en særskilt regressionsanalyse hvor vi 

udelukkende har medtaget virksomheder med bankgæld, for at efterprøve om vi kommer frem til 

samme resultater, som ved vores regressionsanalyse af alle virksomheder.  

En sammenligning af hældningerne på koefficienterne viser ikke forskel. Dog er der fire variable som 

går fra at være signifikante for alle virksomheder til ikke at være signifikante når det er alene er 

fremmedfinansierede virksomheder som analyseres.  

Vi ser at det forhold at en virksomhed har debitorer ikke længere er signifikant. Dette underminerer 

ikke vores konklusion om, at virksomheder med debitorer ikke afviger fra at vælge udvidet 

gennemgang. Således viser dette blot, at for fremmedfinansierede virksomheder, har det ikke 

betydning hvorvidt virksomheden har debitorer eller ej.  

Det fremgår også, at hvorvidt fremmedfinansierede virksomheder har ansvarlig lånekapital eller ej, 

ikke længere har indflydelse på valget om udvidet gennemgang. I forhold til fremtidsplaner og 

omstrukturering viser det sig dog stadig, at det forhold at en virksomhed har øget kapitalen har 

betydning.  
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For virksomheder der indsender regnskaberne for sent, er der ikke længere signifikans. Dette betyder, 

at dette forhold ikke har betydning, hvorfor vores konklusion ikke ændres af dette forhold.  

Sidst ses det, at virksomheder med en alder over 10 ikke længere har en tilbøjelighed til at vælge 

udvidet gennemgang. Således er der for fremmedfinansierede virksomheder ikke nogle af de to alder 

variable der er signifikante.  

Variable omkring virksomhedernes økonomiske situation viser, at det fortsat er de økonomisk sunde 

virksomheder som vælger udvidet gennemgang.  
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13.30 Balancesum som indikator for omsætning 

Regresionsanalysen angiver en hældning på 0,5805 og en skæring på y-aksen på 944,82 med en 

forklaringsgrad på 38%.100 Modellen viser således at en virksomhed med en balancesum på 36 mio. kr. 

vil have en omsætning på 21,8 mio. kr.101  

Korrelation mellem balancesum og omsætning 

Kilde: Egen tilvirkning 
Graferne viser korrelationsmodellen for henholdsvis alle virksomheder med balancesum <36 mio. kr. (t.v.) og 
korrelationsmodellen hvor selskaber med ejendomme er trukket ud (t.h.). Begge grafer viser modellen efter 1% ekstreme 
observationer er fjernet. 

 

Modellens forklaringsgrad er ikke overbevisende, ligesom hældningen er lavere end forventet. Da 

ejendomme repræsenterer en betydelig aktivsum i forhold til den omsætning de genererer, er en 

regresionsanalyse uden selskaber med ejendomme foretaget.102 Denne viser en hældning på 1,2991 

og en skæring på y-aksen på 640,34 med en forklaringsgrad på 61%. Det vil altså sige at en virksomhed 

med en balancesum på 36 mio. kr. vil have en omsætning på 47,4 mio. kr. 103 

Ud fra de to modeller kan vi med rimelig sikkerhed sige, at datamaterialet for virksomheder der har 

valgt revision, befinder sig i regnskabsklasse B.  

 

                                                           
100 Efter 1% af de mest ekstreme observationer er udelukket af modellen.  
101 (36*0,5805+0,94482) mio. kr. = 21,842 mio. kr. 
102  Modellen indeholder 2.249 virksomheder efter udelukkelse af 1% ekstreme observationer og 
ejensomselskaber. 
103 (36*1,2991+0,64034) mio. kr. = 47,408 mio. kr. 
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