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Execuitive Summary 

This thesis has it starting point in the possibility for SME’s to deselect getting their accounts audited and 

what consequences this option can have for the SME’s. 

For this thesis two questioners was developed. One for the SME’s that has the possibility to deselect getting 

their accounts audited which includes a range of questions covering their position to obligatory auditing as 

well as their understanding of the possibility to deselect auditing of their accounts and their relationship 

with the auditor.  

The second questioner targets the auditors and covers how they see obligatory auditing for the SME’s and 

how they see their role in connection with the SME’s 

Besides the two questioners, the thesis is based on a range of secondary materials. This includes relevant 

articles, debates, and comments on the subject. In addition, other relevant studies and analysis has been 

used.  This secondary material is used to get an understanding on what view the surroundings has on the 

obligatory auditing rules of the SME’s. Especially the view of the politicians and other area experts are used 

to get an understanding of other stakeholder’s view of the relaxation of the obligatory auditing rules.         

The thesis has shown that the SME’s in large scale has a large trust in their auditor and in addition in large 

scale leaves the choice of auditing method and statements to the auditor. These choices are primarily 

based on the SME’s not having enough knowledge of the meaning of getting their account audited or not 

and therefore put their trust in their auditor to choose the best option and most optimal option for the 

individual SME.  

The thesis has also shown that the auditors wants to live up to the trust their clients are putting in them to 

make the right and most optimal choices but that there are a range of other factors that leads to the 

auditors using other types of statements than an official auditing statement. These factors includes the 

auditors wish to meet the clients expectations of a smaller invoice fee but also to minimize the impact of 

the auditors requirements for quality control.    

Lastly the thesis has shown that there is a tendency to forget what impact the auditing of accounts and the 

auditor has as a control precaution in a public perspective. Therefore, it is easy to get the perception that 

the auditor and the obligatory auditing of accounts is only an expense to the SME’s that does not have 

reasoning. Instead one should focus on the advantages the obligatory auditing and the auditor creates for 

the SME’s financial reporting as well as the control measures the auditing is providing to the society.     
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In conclusion, the thesis has shown that auditing of the accounts are often deselected based on wrong 

incentives which again leads to some unwanted consequences of these choices.  

The company incentives are based on the goal of saving money.  

The auditors wishes to minimize their risk of making mistakes in the quality control which can lead to 

extensive fines and claims for damage from clients     

Lastly the public in the presences of the Tax authorities and the Erhvervsstyrelsen have forgotten what is 

will mean to remove a control precaution which is the case the Auditing of accounts are deselected. 
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1. Indledning 

Dette speciale tager udgangspunkt i at revisionspligten i Danmark som er blevet lempet løbende siden 

2006. Det overvejes nu, fra politisk side, at gå det ”sidste” skridt ud i en næsten fuld lempelse af 

revisionspligten. Således at man i Danmark lemper revisionspligten helt op til EU’s grænseværdier og 

dermed giver omkring 95% af alle danske virksomheder mulighed for at fravælge revision (Næss-Schmidt og 

Jørgensen, Effekt af ændret revisionspligt for mindre virksomheder, 2014).  

Det politiske ønske om at lempe revisionspligten for så mange virksomheder handler om et ønske om at 

mindske virksomhedernes administrative byrder uden at det gøres svære at drive virksomhed i Danmark og 

uden at tilliden til virksomhedernes ledelse og økonomi bliver svækket (Erhvervs og vækstministeriet, 2015)  

På den anden side giver lempelsen af revisionspligten virksomhederne mulighed for at spare penge ved ikke 

at benytte sig af revisor til udarbejdelse af deres regnskaber. Hvilket alt andet lige kan give en formodning 

om at kvaliteten af regnskaberne svækkes og dermed fører til at tilliden daler selvom det ikke er den 

politiske intention med lempelsen. 

Samtidig giver lempelsen af revisionspligten også revisorerne øgede muligheder for at anbefale deres 

klienter at fravælge revision. Således at de selv spares for at udføre det omfattende kvalitetsarbejde, som 

revisorerne er underlagt hvilket opfattes som en byrde for især de mindre revisionsvirksomheder (Thomas 

Riise Johansen, 2014).  

Der er altså flere forskellige incitamenter for at fravælge revision, dels det politiske som i høj grad er det 

som driver lovgivningen og som i sidste ende bestemmer om der skal ske en yderligere lempelse. På den 

anden side har vi virksomhederne, som måske ikke altid er drevet af de rigtige incitamenter. Da de kan 

mangle information om hvad et fravalg kan betyde for dem og derfor ikke træffer valget ud fra hvad de er 

bedst tjent med. Til sidst er der revisorerne som både skal forsøge at beskytte deres hverv således at de 

ikke bliver gjort overflødige og samtidig forsøger de at beskytte sig selv, mod den for mange revisorer 

omfattende kvalitetskontrol.  

Det er altså nogle af alle disse overvejelser og konsekvenser omkring fravalg af revision som dette speciale 

vil forsøge at belyse med den følgende problemformulering. 
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2. Problemformulering 

2.1 Fravalg af revision –Hvad så? 

Hvordan opfattes lempelsen af revisionspligten af de små og mellemstore virksomheder og deres revisorer 

og hvad sker der når revisionspligten lempes og revisionen kan fravælges? 

Besvarelsen af denne problemstilling vil ske igennem nedenstående underspørgsmål 

SMV'erne egen opfattelse af revisor og revisionspligt 

• Hvad mener SMV’erne om revision og revisionspligten? 

• Hvordan opfatter SMV’erne selv deres muligheder for at fravælge revision? 

• Hvilken betydning har revisor for SMV’erne? 

Revisorernes opfattelse af deres egen rolle og revisionspligt for SMV’erne 

• Hvilken rolle har revisor for SMV’erne? 

• Hvilken betydning har lempelse af revisionspligten for SMV’erne? 

Revisionspligt i et samfundsmæssigt perspektiv 

• Tilfører revision og revisor egentlig værdi til samfundet? 

• Hvordan opfattes lempelsen af revisionspligten i en samfundsmæssig kontekst?  

2.2 Formål 

Dette speciale skal være med til at give læseren en forståelse af hvad fravalg af revision er og få læseren til 

at reflektere over hvad det kan betyde for en virksomhed når den fravælger revision. Det ønskes at give 

læseren mulighed for efter at have læst dette speciale at vurdere om et fravalg af revision er en god ide for 

en given virksomhed. Således at det ikke blot er noget man gør fordi man kan og/eller tror man kan spare 

penge, men fordi der er et alternativ for netop den virksomhed, som vil give mere værdi end revision.  

Hvis dette speciale ikke var afgrænset af tid og omfang havde det været spændende at se nærmere på 

hvorfor virksomhederne fravælger revision. Samt hvilken betydning revisorerne har for virksomhedernes 

overvejelser omkring fravalg af revision.  

2.3 Afgrænsning:  

Dette afsnit har til formål at give læseren en ramme for specialet, således at læseren får en følelse af at 

man har været grundigt omkring emnet, uden at tage det ud over den ramme, som er sat. Et speciale har 

sine naturlige afgrænsninger som stilles af studiet som fx omfanget af specialet, tiden, både i form af tiden 

til at arbejde med specialet men også tiden i forhold til emnet og ikke mindst i form af kandidatspecialets 

læringsmål.  
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Herefter kommer afgrænsningerne, som sættes af forfatter med tanke på specialets emnevalg og 

problemformulering. Dette speciale har overskriften ”Fravalg af revision -Hvad så?”, når man taler om 

fravalg af revision opstår der ofte et naturligt spørgsmål -hvad så? Blot fordi man kan fravælge revision, 

betyder det ikke at man kan fravælge regnskab men hvad betyder fravalg af revision så? Det er hvad dette 

speciale vil forsøge at belyse. Der kan ikke gives nogen facitliste på hvad der sker når man fravælger 

revision eller hvad det betyder for en virksomhed, når den fravælger revision. Da det i alle tilfælde handler 

om hvilken virksomhed der spørger. 

Problemformuleringen ligger op til en undersøgelse af hvad revisionspligten har af betydning. Hvordan den 

opfattes af revisorerne og af de virksomheder, der kan gøre brug af lempelsen af revisionspligten, hvilket er 

de små og mellemstore virksomheder, som igennem opgaven går under betegnelsen SMV’erne. SMV’erne 

beskrives nærmere i det indledende afsnit 4, ”Hvem er SMV’erne”. I forhold til denne afgrænsning kunne 

man som alternativ også se på de virksomheder, der ligger udenfor denne gruppe fx 

enkeltmandsvirksomheder der heller ikke er underlagt revisionspligt og hvad det egentlig betyder. Dette 

kunne give en særlig vinkel i forhold til skattemæssige aspekt omkring fejl i selvangivelserne og tabt 

skatteprovenu.   

Når der tales om revisorer i dette speciale er det alene de godkendte, statsautoriserede og registrerede 

revisorer der tænkes på. Der er i opgaven ikke taget hensyn til hvor revisorerne arbejder om de arbejder i 

små revisionsvirksomheder eller i store revisionshuse. Det antages at der er forskel på opfattelsen af 

revisionspligten afhængig af hvor man som revisor arbejder, hvilket viser sig i nogle af de sekundære 

analyser. Revisorerne der blev brugt i spørgeskemaet kommer alle fra mindre revisionsvirksomheder, det 

havde været interessant hvis man havde ramt bredere således at man kunne afdække holdningsforskellene 

men det må blive i et andet sammenhæng. 

Lempelsen af revisionspligten er grundlæggende reguleret af EU lovgivningen som udstikker nogle 

direktiver som landene så skal indarbejde i deres egen lovgivning over en årrække og i det omfang landene 

selv mener er nødvendigt. Det har ført med sig at revisionspligten er lempet i hele Europa i forskellige 

tempi, i denne opgave vil det hovedsageligt være lempelsen af revisionspligten i Danmark som er fokus. 

Dog er der også medtaget en smule omkring revisionspligten i Norge, Sverige og Storbritannien. Norge og 

Sverige er medtaget for at vise hvilke betænkninger, som gør at man ikke ønsker lempelse af 

revisionspligten helt så hurtigt som man ellers ønske fra EU. Det som er medtaget fra Storbritannien 

omhandler Jill Collis studier som bruges i sammenhæng med revisionspligtens betydning når der lempes op 

til EU’s grænser. I Storbritannien har man været hurtig til at lempe på revisionspligten og man har længe 

haft lempet revisionspligten op til EU's grænseværdier.  
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Til slut antages det at læser har en grundlæggende viden omkring revision og regnskab, således at dette 

ikke forklares ned til mindste detalje men tages ud fra relevans og i hovedtræk.  

3. Metode 

Dette afsnit har til formål at gøre det klart for læseren hvorledes opgaven er opbygget og hvilke elementer 

der er brugt for at tilføre yderligere viden omkring emnet, således at opgaven skaber værdi.  

Aller først er specialets disposition visualiseret, således at den giver et nemt og overskueligt overblik over 

specialets mange elementer. Herefter vil der være en kort gennemgang af det videnskabelige 

udgangspunkt, så en beskrivelse af kvantitativ og kvalitativ data for derefter at se på dataindsamlingen. 

Dataindsamlingen vil beskæftige sig med hvorledes den primære data er indsamlet via spørgeskemaer. 

Herefter vil den sekundære data gennemgås, den består af anvendt teori og litteratur som hovedsageligt 

består af andre analyse og holdninger omkring emnet og med særlig vægt på Jill Collis og hendes 

undersøgelser. Efter gennemgangen af den sekundære data vil der være en kort beskrivelse af reguleringen 

af revisor og deres arbejde. Dette udmønter sig i en analysemodel som gerne skulle givet et billede og en 

forståelse af specialets sammenhæng og indbyrdes påvirkning.    
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3.1 Disposition 

Nedenfor er specialets opbygning skitseret med overskrifter og underoverskrifter, der gerne skulle give 

læseren et let tilgængeligt overblik over opgaven.  

1. Indledning 

 2. Problemformulering 
Hvilken betydning har det for de små og mellemstore virksomheder og deres revisorer                                          

når revisionspligten lempes og revisionen fravælges? 

 3. Metode 

 4. Hvem er SMV'erne 
SMV'erne i Danmark  SMV'erne i et EU perspektiv SMV'erne ifølge IFAC 

 5. Teori 
Agent/principal teori Interessentteori Forventningskløftsteori 

 6. Litteratur 
Lempelse af 

revisionspligten 
Revisorernes stemme Jill Collis undersøgelser 

Når regnskaber ikke 
revideres 

Lempelsen af 
revisionspligten i Norge, 

Sverige og Danmark? 

Hvad er revisorernes rolle i 
samfundet og hvilken 
værdi har revisionen? 

Et overblik over Jill Collis 
studier fra 1999 og 2003 

Hvad betyder det når 
regnskaber ikke 

revideres?  

 7. Regulering af revisors arbejde 
Love, bekendtgørelser og anbefalinger 

EU's 4. og 8. direktiv Revisorloven Erklæringsbekendtgørelsen 

God Skik Uafhængigheds- bekendtgørelsen Kvalitetskontrol og revisortilsyn 

Erklæring uden og med sikkerhed 

Assistanceerklæring Review erklæring Udvidet gennemgang Revision 

 8. Den empiriske undersøgelse  

SMV'erne egen opfattelse af 
revisor og revisionspligt 

Revisorernes opfattelse af deres 
egen rolle og revisionspligten for 

SMV'erne 

Omverdens opfattelse af 
revisionspligten og dens betydning 

 9. Konklusion 

 10. Perspektivering 
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3.2 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

Formålet med dette afsnit er at give en kort beskrivelse af det videnskabelige udgangspunkt for specialet. 

Specialet er opbygget som en kombination af flere paradigmer hvor man bruger hver deres styrker og lader 

dem supplere hinanden i stedet for at udelukke hinanden.  

Udgangspunktet er det konstruktivistiske og hermeneutiske paradigme med fokus på holdninger og det 

fortolkende som er disse paradigmers force. Det konstruktivistiske paradigme er kendetegnet ved at man 

ikke forstår, erkender og erfarer omverden og virkeligheden direkte men at man gør det ud fra den 

sammenhæng man oplever den i. Det har den betydning at tid, kultur, erfaring osv. har en stor betydning 

for hvordan man opfatter virkeligheden og fortolker den. Hvilket er i tråd med hermeneutikken hvor 

forskeren arbejder subjektivt og fortolkende og er bevidst omkring den påvirkning der skabes og den måde 

der fortolkes. På den ene side arbejdes der med det positivistiske paradigme hvis force er indsamle og 

kortlægge data. Det positivistiske paradigme er opbygget meget mere stringent, her er forskeren objektiv, 

neutral og uden indlevelse i respondentens situation. Når man bruger den positivistiske tankegang er det 

statistik som bruges som midlet til analysen.  

3.3 Dataindsamling 

Dataindsamlingen til dette speciale er foregået på to måder, den primære data er indsamlet via 

spørgeskemaer, som har haft sit udgangspunkt i det positivistiske paradigme, som har givet grundlag for 

det kvantitative data. Der har dog været spørgsmål med udgangspunkt i det hermeneutiske paradigme 

fordi der også er stillet spørgsmål omkring holdninger, derfor har spørgeskemaerne ikke holdt sig strengt til 

det ene eller andet paradigme. Her er det meget tydeligt at de to paradigmer er brugt med hver deres 

styrke for øje, kvantitativt data indsamles nemlig bedst i det positivistiske paradigme og kvalitativt data 

indsamles bedst i det hermeneutiske paradigme.  

Det sekundære data som hovedsagelig består af andres analyser og artikler med holdninger til emnet, som 

sammensættes/konstrueres, for dermed at opnå en dybere forståelse for problemstillingen og give 

undersøgelsesspørgsmålene mere dybde. Det betyder at det sekundære data behandles med et 

hermeneutisk/konstruktivt syn som gør det muligt at fortolke informanternes information i form af 

holdninger og opfattelser af revisionspligt, fravalg af revision og revisors betydning. 

3.4 Primære data 

Primære data er data fremkommet fra undersøgerens egen hånd, dvs. det er rå data, som er indsamlet af 

undersøgeren og det er ikke bearbejdet tidligere. Primære data i dette sammenhæng tager sit 

udgangspunkt i eget konstrueret spørgeskema. 
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3.5 Konstruktion af spørgeskema 

Selve spørgeskemaerne er konstrueret og indsamlet via internettet og SurveyXact i to spørgeskemaer, det 

ene henvendt til SMV’erne og det andet til revisorerne.  

I forhold til specialet var det et ønsket at indsamle data omkring, hvad SMV’erne selv mente om, fravalg af 

revision, revisionspligt og revisors betydning. Da det i den indledende fase med litteraturgennemgang 

virkede som om, at der ikke var sådan information at finde. Der er rigtig mange eksperter, fagfolk og 

politikere, som har en holdning til emnet, men det har været svært at finde SMV’ere, der har udtalt sig, 

hvilket må betyde at der er viden og information fra dem som er værd at finde.  

Den første og den mest omfattende af undersøgelserne drejer sig om hvad SMV’erne mener omkring 

fravalg af revision, revisionspligt og revisor. For at få et så bredt billede af SMV’ernes holdninger blev der 

udformet et spørgeskema som netop havde til formål at indfange disse holdninger. Ulempen med et relativ 

stort datasæt er at det hurtigt kan blive uoverskueligt, især ved de spørgsmål hvor informanterne har 

mulighed for at give et kvalitativt svar.  

Spørgsmålene ligger sig i hovedsageligt kategorierne halvåbne og lukkede spørgsmål således at de både 

giver kvantitativt data, der kan måles på og kvalitativt data, der kan fortolkes på. Der var to formål med at 

have spørgsmål med hvor netop informanterne kunne give et kvalitativ svar. Det første var et forsøg på at 

finde nogle generelle tendenser blandt informanterne og den anden var at få nogle citater som kunne 

bruges til at understrege pointer i analysen. Som alternativ kunne man fx have afholdt interviews som 

kunne have givet en endnu dybere forståelse, det havde været mere tidkrævende og det kunne have sine 

udfordringer i respondentudvælgelsen. Med det for øje, at problemformuleringen ligger op til, at sige noget 

grundlæggende om en stor population nemlig SMV’erne.  

De lukkede spørgsmål har også givet en hel del kvantitativt data, som kan forklare noget mere 

grundlæggende om SMV’erne. Her har det både været i form af handling, erfaring og baggrundsspørgsmål 

som alle ligger indenfor den positivistiske tankegang (Boolsen, 2012).  

Yderligere blev der lavet endnu et spørgeskema som blev udsendt til et udvalg af registrerede revisorer 

som skulle give deres opfattelse af revisionspligten og revisors betydning for SMV’erne. Dette spørgeskema 

er ikke så omfattende men krævede flere kvalitative svar, hvilket kan virke uoverskueligt for respondenten 

og det er måske med til at forklare den lave deltagelse. Hvis det kunne gøres om, ville et 

fokusgruppeinterview være en ide, da det vil kunne bidrage med en masse holdninger og diskussion om 

emnet og der kunne være kommet vinkler frem som ikke er fanget pga. spørgeskemaets begrænsninger.  
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Respondenterne til det spørgeskema der omhandlede SMV’erne blev fundet ud fra to søgninger, den ene i 

navne og numre (NN markedsdata) og den anden via CVR’s åbne database. Da spørgeskemaet havde til 

formål kun at se på hvad SMV’erne, der har mulighed for at fravælge revision synes om emnet, blev 

kriterierne opstillet således at kun de selskaber, der har mulighed for at fravælge revision blev udvalgt. Det 

betød også at der blev sorteret virksomheder fra der kan fravælge revision men som overskred en af 

grænseværdier da søgningen havde sine begrænsninger. Største udfordring ved denne udvælgelse var at 

klasse-B selskaber ikke har pligt til at oplyse nettoomsætning og antal ansatte hvilket betyder at alle de 

virksomheder der ikke opgiver nettoomsætning eller antal ansatte i deres regnskab blev sorteret fra. Det 

vurderes til ikke at have en væsentlig betydning for selve specialets analyse.  Men det havde stor betydning 

i hvor mange respondenter der blev fundet. 

I den anden undersøgelse med revisorerne, blev disse udvalgt ud fra et netværk hvor man positiv vidste at 

disse revisorer hovedsageligt arbejder med SMV-klienter og har en god portion erfaring indenfor emnet. 

Der kunne være lavet en bredere udsøgning men da revisorernes holdning til emnet også fandtes blandt 

andet litteratur blev det vurderet at dette ikke var nødvendigt. 

Indsamlingen af data via spørgeskemaet foregik i tre og to omgange. Spørgeskemaerne til SMV’erne blev 

udsendt med følgende tidsforløb: 

Figur 1 

 

(egentilvirkning) 

SMV’erne var i førsteomgang ikke særlig villig til at svare og selv efter 1. rykker kom der kun meget få 

ekstra besvarelser. Derfor blev populationen udvidet yderligere hvilket havde en positiv effekt i første 

forsøg og det blev vurderet at der ikke var behov for yderligere besvarelser og dermed blev der ikke sendt 

nogen opfølgende rykker.   
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 Spørgeskemaet til de registrerede revisorer havde følgende tidsforløb 

Figur 2 

 

(egentilvirkning) 

Revisorerne var ret tilbageholdene med at besvare spørgeskemaet, og det vurderes at den lave svarprocent 

kan skyldes tidspunktet på året hvor undersøgelsen fandt sted.  

Udover det primære data, som er blevet indfanget af disse to spørgeskemaundersøgelse så består specialet 

også af en hel del sekundært data hvilket vil blive beskrevet nærmere i det følgende afsnit. 

3.6 Sekundære data 

Sekundært data er det data som er bearbejdet og som kommer fra andre kilder end undersøgerens selv. 

Sekundært data er som oftest kvalitativt data som i dette speciale har form af forskellig litteratur som fx 

artikler både journalistiske og faglige, lovforslag, høringer, debatindlæg, kommentarer til den daglige debat 

og forskellige analyser. Den sekundære datas formål er at give et billede af hvad eksperter, fagfolk og 

politikere mener om fravalg af revision, således at man også har dette aspekt med i analysen og 

besvarelsen af problemformuleringen.  

3.7 Litteratur 

Af sekundært data er der brugt en række andre analyser som er udarbejdet for at sige noget omkring hvad 

lempelsen af revisionspligten har haft af betydning. Det som er fremkommet via gennemgang af sekundære 

kilder er med til at vise hvad opfattelsen af lempelsen af revisionspligten er.  

Som et hovedelement i det sekundære data er Jill Collis, som har undersøgt hvad lempelsen af 

revisionspligten har haft af betydning i Storbritannien. Som må siges at være et forgangsland i forhold til 

lempelse af revisionspligten da de allerede tilbage i 1994 lempede på revisionspligten første gang. Jill Collis 

undersøgelser bruges for at se om der kan drages paralleller til Danmark og derfor er følgende fire 
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Spørgsmål også taget direkte fra Jill Collis studier1, oversat til dansk og lagt ind i dette speciales 

spørgeskemaundersøgelse. 

10. Hvis revision altid var frivilligt, ville du så få revideret dit regnskab? 

(sæt et kryds og begrund gerne dit svar nederst) 

____ Ja regnskabet bliver allerede revideret frivilligt 

____ Ja i fremtiden vil regnskabet blive revideret selvom det er frivilligt 

____ Nej 

____ Begrund gerne dit svar ________________________________________ 

15. Udover Erhvervsstyrelsen, hvem modtager så selskabets regnskab? 

(sæt gerne flere krydser) 

____ Aktionærerne 

____ Bank og andre udbydere af finansiering 

____ Direktører/ledere som ikke er aktionærer 

____ Større leverandører og leverandører man skylder penge 

____ Større kunder 

____ SKAT 

____ Anden? Skriv gerne hvem _______________________________________ 

17. Hvad er jeres holdning til følgende udsagn om revision? 

(skala 1-5, hvor 5 = enig og 1 = uenig)   Enig                           Uenig 

Er en kontrol af regnskaber og bogføringssystemer 5          4          3          2          1 

Hjælper til at beskytte mod svindel   5          4          3          2          1 

Forbedre kvaliteten af de finansielle oplysninger  5          4          3          2          1 

Forbedre troværdigheden af de finansielle oplysninger 5          4          3          2          1 

Giver sikkerhed til kapitalejerne   5          4          3          2          1 

Giver sikkerhed i banken og til andre långivere  5          4          3          2          1 

Giver sikkerhed til leverandører og leverandørgæld  5          4          3          2          1 

Har en positiv effekt på selskabets kreditværdighed  5          4          3          2          1 

  

                                                           
1 Det skal noteres at der i ud fra det konstruktivistiske/hermeneutiske syn kan være et problem med at sammenligne 
lempelsen af revisionspligten i Storbritannien og Danmark. Da tid, erfaring, kultur, sammenhæng osv. har stor 
betydning for hvordan informanterne svare indenfor disse paradigmer.    
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24. Hvis i tidligere har fået revideret jeres regnskab, har i så sparet penge ved at fravælge revision? 

       (her skal i tænke på regnskabets samlede pris inkl. bogføring, opstilling, indberetning osv.) 

       ____ Nej 

       _____ Ja, hvor meget ca.? ___________________ 

 

Formålet med netop at have spørgsmål med, som er identiske mellem de to lande er at gøre det mere 

sammenlignelig og det kan muligvis være med til at give et billede af hvilke forskelle og ligheder der er 

mellem landene. Dermed kan det give en identifikation om Danmark vil kunne opnå samme resultater som 

i Storbritannien.  

3.8 Teori 

I teoriafsnittet er der en kort gennemgang af tre udvalgte teorier der er vurderet som værende relevante i 

forhold til specialets problemfelt. De tre teorier er principal/agentteori, interessentteori og 

forventningskløftsteori som alle bliver beskrevet kort for at give læser en grundlæggende viden omkring 

disse, således at det giver en forståelse af hvilke teorier der bruges i analyserne. Disse tre teorier er valgt ud 

fra den forudsætning at de kan hjælpe med at sige noget om hvordan revisionspligt opfattes både i 

forbindelse med SMV’erne, interessenterne og omverden generelt. 

3.9 Regulering af revisors arbejde 

Revisors arbejdsfelt er en betegnelse for en ramme bestående af diverse love, bekendtgørelser og 

standarder som revisor er underlagt i forhold til at udføre sit arbejde. Dette skal gerne give en forståelse for 

hvilke rammer revisor udfører sit arbejde under og hvor omfattende det er. 

Ydermere er der til dette afsnit en gennemgang af revisors forskellige typer af erklæringer, således at læser 

opnår et kendskab til hvilke krav der stilles til selve revisors arbejde i forhold til hvilken erklæring der 

afgives altså hvilken type regnskab der laves. Det skulle gerne gøre at afsnittet hjælper med forståelsen af 

hvad forskellen er på en revision og de andre ydelser revisor har at tilbyde når man fravælger revision.   
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3.10 Analysemodel 

Som den sidste del af metodeafsnittet er der laven en analysemodel, der skal hjælpe læseren med at forstå 

hvordan specialets sammenhæng er. Lige fra det primære/sekundære data, teorien og reguleringen af 

revisors arbejde til den endelige analyse, som til sidst skal give svar på problemformuleringen. 

Analysemodellen er også med til at sikre at hvert afsnit i specialet har et formål, således at der ikke er nogle 

overflødige afsnit. Men at alle afsnittene hver for sig er et bidrag til forståelse for og besvarelse af opgavens 

problemstilling. 
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4. Hvem er SMV’erne? 

I dette afsnit vil det blive præciseret hvad en SMV er, først vil der være en lille indledning omkring 

SMV’erne i Danmark i forhold til antallet af aktive virksomheder i Danmark ifølge Danmarks Statistik. 

Herefter kommer der en gennemgang af hvad en SMV er i forhold til årsregnskabsloven som også har en 

definition på hvad en SMV er i Danmark. Herefter er der en gennemgang af hvad en SMV er i et europæisk 

perspektiv og til sidst bliver det beskrevet hvordan IFAC definere en SMV. På den måde skulle afsnittet 

gerne give en forståelse for hvad en SMV er, således at det er klart hvad der menes, når der tales om 

SMV’er i resten af specialet.   

4.1 SMV’er og regnskab 

Små og mellemstore virksomheder har stor betydning for Danmark og den måde vores samfund er bygget 

op. Det er derfor vigtigt at der bliver værnet om disse således at de har de bedste muligheder for at udfylde 

deres rolle og være med til at udvikle vores samfund yderligere.  

I Danmark har vi omkring 294.700 aktive virksomheder i den private sektor i 2013, langt størstedelen af 

dem er små og mellemstore virksomheder altså de såkaldte SMV’er. Faktisk er langt største delen af de 

danske virksomheder, det som Danmarks statistik og EU kalder for mikrovirksomheder altså virksomheder 

med under 10 ansatte, de står for ca. 93% (Danmarks Statisitik, 2014) af alle virksomheder i Danmark. 

Mikrovirksomhederne beskæftiger ca. 22% af den samlede arbejdsstyrke i den private sektor i Danmark. En 

udvikling i sammensætningen af de danske virksomheder siden 2001 kan ses på figuren nedenfor 

Figur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Statistik, 2015)   
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Ser man udviklingen i sammensætningen af firmaer kan man se at mikrofirmaerne er dem som tegner sig 

for den store stigning som gør at der har været en vækst i antallet af firmaer siden 2001 hvorimod der for 

de små, mellemstore og store virksomheder har været et fald. Danmarks statistik som har lavet denne 

opgørelse skelner ikke firmaer ud fra selskabsform men tager kun højde for om de er aktive og antallet af 

ansatte i årsværk, hvor mikrovirksomheder er dem med 0-9 fuldtidsansatte og resten følger 

årsregnskabsloven i forhold til antal ansatte.  

For at få en forståelse af hvad en SMV er i Danmark vil vi i det næste afsnit beskrive den danske 

byggeklodsmodel, som er den model årsregnskabsloven er bygget op omkring og som er med til at 

definerer hvad en SMV er.   

 

4.2 SMV’erne og byggeklodsmodellen 

I Danmark har man valgt at opbygge regnskabslovgivningen efter det man kalder en byggeklodsmodel, det 

gør man for at overskueliggøre årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven (ÅRL) er gældende for alle 

erhvervsdrivende virksomheder i Danmark jf. ÅRL § 1. Det vil sige at alle de virksomheder der betegnes som 

værende erhvervsdrivende skal aflægge et årsregnskab efter årsregnskabsloven dog med undtagelse af 

dem som er nævnt i ÅRL §1, stk.3. som fx er finansielle virksomheder der er underlagt Finanstilsynets regler 

og visse offentlige virksomheder som operere under lov om statens regnskabsvæsen.  

Årsregnskabsloven stiller krav til hvad et årsregnskab skal indeholde afhængig af virksomhedstype. Der er 

nogle helt generelle bestemmelser som gælder for alle udarbejdede årsregnskaber. Hertil kommer der 

mere specifikke krav til indholdet, afhængig af virksomhedens størrelse som måles i omsætning, 

balancesum og antal ansatte. Dette gøres via den såkaldte byggeklodsmodel som inddeler alle 

virksomheder i forskellige regnskabsklasser jf. ÅRL § 7 og som kan ses i figuren nedenfor. 

På figur 2 nedenfor ses hvordan ÅRL deler virksomhederne op i klasser og dem vi kalder SMV’er er de små 

og mellemstore virksomheder altså de virksomheder der er i klasse B og lille C.   
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Figur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egentilvirkning, 2016) 

Selve årsregnskabsloven er opbygget efter denne byggeklodsmodel, hvor der stilles flere og flere krav til 

virksomhedernes regnskaber efter som man bevæger sig fra klasse A hvor kravene til regnskaberne er 

mindst og til klasse D hvor kravene til regnskaberne er størst. Hvis man vil vide lidt mere omkring 

årsregnskabslovens opdeling af krav i paragraffer henvises der til Bilag 1, Kort om årsregnskabslovens 

paragraffer. I forhold til virksomheder der kan fravælge revision efter de nugældende regler drejer det sig 

kun om virksomheder i Klasse B og med følgende begrænsninger se figur 3 nedenfor. 

Figur 5 

 
(Egentilvirkning, 2016) 

 

4.3 Definition af SMV’er i et EU perspektiv 

SMV er en samle betegnelse for mikro, små og mellemstore virksomheder. I EU henseende bliver en 

SMV’er(SME) defineret i grove træk som en virksomhed der udøver økonomisk aktivitet, hvilket vil sige at 

uanset virksomhedens retlige form er det den økonomiske aktivitet som er det afgørende for om der er tale 
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om en SMV eller ej. Når det er slået fast, at der er tale om en virksomhed med økonomisk aktivitet er der 

en række andre kriterier som man skal opgøre for at kunne fastslå om virksomheden er en SMV eller ej. 

Disse tærskelværdier omhandler antal ansatte i virksomheden, den årlige omsætning og den samlede 

balancesum for virksomheden. Tidligere har man blot kigget på de forskellige tærskelværdier for at 

indplacere virksomheden i dens rette kategori, men med den nye definition som trådte i kraft 1. januar 

2005 kigger man også på virksomhedens forbindelse til andre virksomheder (Eur-lex, 2007).  

I figur 4 nedenfor kan man se de forskellige tærskelværdier man bruger til at definere i hvilken 

virksomhedskategori man har med at gøre. I den nye definition er der sket en opblødning i forhold til de 

forskellige værdier og virksomhederne skal kun leve op til en af de to værdier omhandlende den årlige 

omsætning eller den årlige balancesum. Til gengæld kan man aldrig fravige antallet af beskæftigede.   

Figur 6 

 

(egentilvirkning) 

Det vil sige at når man skal finde ud af hvilket størrelse virksomhed man har med at gøre må man starte 

med at kigge på hvor mange ansatte der er i virksomheden. Af beskæftigede medregnes alle lønmodtagere 

eller andre personer som har arbejdet for virksomheden heriblandt også aktive ejere og partnere som har 

regelmæssigt virke i virksomheden. Til gengæld tæller elever og lærlinge ikke med så frem de er på 

elev/erhvervsuddannelseskontrakt og medarbejdere på barsel eller forældreorlov skal heller ikke tælles 

med. Man opgør antallet af medarbejdere ud fra arbejdstid, en fuldtidsansat tæller som en enhed og en 

deltids- eller timeansat tæller som en brøkdel i forhold til hvor mange timer de har arbejdet.  

Den årlige omsætning opgøres ud fra virksomhedens salg fratrukket rabatter og andre indirekte skatte og 

afgifter som fx moms. Den samlede balancesum skal forstås som den samlede værdi af virksomhedens 

aktiver.  



  

Side 24 af 134 
 

Med den nye definition skal man også se på hvordan virksomhedens relation til andre virksomheder er. Er 

den uafhængig, som langt de fleste virksomheder er. Er den en partnervirksomhed hvilket vil sige at den 

ejer 25% eller derover af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden virksomhed eller at en anden 

virksomhed ejer 25% eller derover af virksomhedens kapital eller stemmer. Den sidste kategori handler om 

at virksomheden måske er en tilknyttet virksomhed. Hvis en virksomhed er en tilknyttet virksomhed 

betyder det at to eller flere virksomheder har forbindelser som gør at en virksomhed kan bestemme over 

den anden eller de andre virksomheder altså at den øverste virksomhed har bestemmende indflydelse på 

de nedenstående virksomheder (kommisionen, 2003). 

Når du skal opgøre data for de tilknyttede virksomheder skal du medregne de tilknyttede virksomheder 

100% for at kunne opgøre i hvilken virksomhedskategori virksomheden tilhører. For partnervirksomheder 

gælder det at man medregner den andel man besidder til sin egen virksomheds andel for at kunne 

indplacere sig i den rigtige SMV kategori. 

 

4.4 Definition af SMV’er jf. IFAC 

IFAC har ikke en fast definition for hvad en SMV(SME) er og forklare det ved at det er forskelligt fra land til 

land, område til område fx har EU en definition af en SMV og USA en anden definition. I stedet siger IFAC at 

SMV’er er kendetegnet ved at de bruger eksterne kilder til at supplere dem med ressourcer som de ikke 

besidder in-house. IFAC forholder sig til at der er en forskningsgruppe ved navn Edinburgh Group 

(Edingburgh-group) som har forsøgt at forklare og definere SMV segmentet.  

De beskriver SMV segmentet som bestående af ca. 95% af alle virksomheder i hele verden som samlet 

tegner sig for 60% af den samlede beskæftigelse. Yderligere har Edinburgh Group fundet ud af at SMV’erne 

tegner sig for en betydelig del af landenes BNP og at de generelt har stor betydning for den økonomiske 

vækst i både industri- og udviklingslandene.  

IFAC operere også med betegnelsen SMP (Small- and medium-sized practices) dette er den del af 

revisionsvirksomhederne som arbejder med SMV virksomhederne. SMP’erne er ifølge IFAC en meget vigtig 

del af revisionsbranchen da de udgør langt størstedelen af den regnskabsmæssige praksis på verdensplan, 

det siger lidt sig selv når SMV’erne står for 95% af alle virksomheder. Udfordringen for SMP’erne er at de 

som oftest bliver brugt som SMV virksomhedernes foretrukne rådgiver hvilket stiller dem i mange 

forskellige situationer og derfor ser IFAC også dem selv som nogle der bør og skal gøre hvad de kan for at 

hjælpe SMP’erne til at performe bedst mulig i forhold til de udfordringer de bliver stillet af SMV’erne (IFRS, 

2016). 
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5. Teori  

I dette afsnit vil der være en kort og enkel gennemgang af de tre udvalgte teorier som skal være med til at 

forklare hvad et fravalg af revision kan betyde, hvad der kan ligge til grund for at virksomhederne fravælger 

revision og dermed hvilken betydning lempelsen af revisionspligten har for SMV’erne. 

Agent/principalteorien er medtaget fordi den kan være med til at forklare hvorledes at revision ikke 

behøver at være en pligt reguleret af myndighederne men at revision i høj grad kan være frivilligt og 

alligevel få en vigtig rolle fordi principalen vil efterspørge kontrol af hans agent. Der kommer revision ind 

som værende det middel man kan gøre brug af, for at kontrollere agentens arbejde og rapportere det til 

principalen af en uafhængig part.  

Interessentteori er medtaget fordi revision og revisionspligt har en række interessenter som hver især har 

deres dagsorden. Interessentteoriens opgave er at forsøge at identificere hvilke interessenter der er af 

revisionen. Samtidig skal den være med til at samle interessenterne således at man får en ide om hvilke 

hensyn og overvejelser der skal gøres når man arbejder med revisionspligten for SMV’erne. Til sidst er 

forventningskløftsteorien medtaget fordi den kan være med til at forklare hvad revisionspligt og lempelsen 

af revisionspligten giver af signaler for de forskellige interessenter som.  

5.1 Agent/principal teori 

Agent principalteorien baserer sig på, at en virksomhed er en sammenslutning af en række interessenter og 

interessentgrupper, som hver især har det formål at opnå deres egne mål på den bedst mulige måde. Altså 

på den måde som maksimere deres egen fortjeneste bedst (Elling, 1999).  

Der hvor man ofte ser agent- principalteorien i forbindelse med virksomheder er, forholdet mellem 

ledelsen og ejerne, hvor ledelsen er agenterne og ejerne principalen. Her handler det om at ejerne har et 

behov for at kontrollere ledelsens forvaltning af ejernes indskudte ressourcer som de har fået tildelt. Ejerne 

vil forsøge at maksimere deres fortjeneste og ledelsen ligeledes, her kan der opstå uoverensstemmelser da 

ledelsen kan have andre mål for virksomheden end blot at maksimere ejernes fortjeneste. Hvilket er det 

som gør, at ejerne vil gøre hvad de kan, for at kontrollere at ledelsen gør deres arbejde tilfredsstillende. 

Ledelsen har den fordel i forhold til ejerne at de ligger inde med oplysninger som ejerne ikke er i stand til at 

få direkte og der opstår dermed en form for asymmetri i den information de hver især har til rådighed. 

Denne informationsasymmetri kan ledelsen bruge til at forbedre deres egne muligheder for målopfyldelse 

uden at ejerne har mulighed for at opdage det. Denne skjulte adfærd kaldes ”moralsk hasard” og giver 

ejerne yderligere incitament til at kontrollere ledelsen.  
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Når ejerne kontrollere ledelsen er det en omkostning for virksomheden og det går ud over overskuddet, 

som oftest er overskuddet det ledelsens bonus er baseret på. Derfor er ledelsen ikke interesseret i at ejerne 

bruger for mange ressourcer på at kontrollere deres arbejde og derfor vil ledelsen i teorien gøre alt for at 

opfylde ejernes informationsbehov.  Dette har den betydning at ledelsen er interesseret i at få udarbejdet 

et årsregnskab med så meget information som ejerne efterspørger som muligt for der ikke skal ske 

yderligere kontrol af deres dispositioner.  

Det vil altså sige at der via agent- principalteorien altid vil være et behov for og efterspørgelse efter revision 

af årsregnskaberne så længe at ejere og ledelse ikke er de samme. I forhold til opgaven har agent- 

principalteorien det problem at ledelse og ejere er de samme i langt størstedelen af de virksomheder der 

kan fravælge revision. Der mangler dermed incitament til at få revideret regnskabet da ledelsen også er 

ejerne og derfor har alle de oplysninger om virksomhedens drift som de ønsker. Der er altså ikke her det 

kontrol incitament som gør at ejerne føler at revision er en nødvendighed for at få belyst om ledelsen 

udnytter deres indskudte økonomiske ressourcer bedst muligt.  

Når ledelse og ejere er de samme i selskabet kan man se på om der er andre der kan optræde som principal 

og her kan man kigge på virksomhedens øvrige interessenter. For at se om der er nogle af dem, som vil 

sætte krav om revision og et ønske om at få kontrolleret virksomhedens drift. På den måde kan der opstå 

en agent/principal relation som er stærk nok til at ledelsen/ejerne vil gøre hvad der står i deres magt for at 

offentliggøre sandfærdig information. 

5.2 Interessentanalyse 

Ved interessentanalysen (Freeman, 1984) ser man virksomheden som en koalition af interessenter som 

endvidere kan inddeles i grupper. Det vil sige at man ser virksomheden som samlingspunkt for en række 

interessenter som kan opdeles yderligere i en primær og en sekundær gruppe. I den primære gruppe kan 

nævnes ejere, ledelse, medarbejdere, långivere, leverandører myndigheder, kunder osv. det er altså dem 

som direkte påvirkes af virksomhedens valg. I den sekundære gruppe er dem, som indirekte påvirkes af de 

valg virksomheden træffer. Her kan der være tale om følgende grupper, fagforening, lokalsamfund, 

pressen, miljøorganisationer, konkurrenter osv. 

Første skridt i en interessentanalyse er altså at finde frem til alle dem som kan være mulige interessenter 

for virksomheden. Ifølge Freeman er det vigtigt at gå skridtet videre og identificere alle de interessenter 

som virksomheden kan have, for derefter at kategorisere dem yderligere ud fra fælles træk, så man har 

mulighed for at forstå hvert enkelt segment. Det er altså ifølge Freeman ikke nok bare at identificere 

kunder som værende interessenter, man må kigge på hvilke kunder man har, storkunder, enkelt købs 
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kunder osv. da disse har forskellige tilgange til virksomheden. Det er også derfor at en interessentanalyse 

kan være relativ tung at gennemføre, da man skal have øje for mange delelementer for egentlig at komme 

frem til et brugbart resultat som man kan arbejde videre med. Da det sidste skridt i en interessent analyse 

er at gennemføre/håndtere interessenterne og sørge for, at man behandler sine interessenter på en 

tilfredsstillende måde.  

I forhold til opgavens emne om hvad der sker når et selskab fravælger revision er det vigtigt at selskabet 

allerede inden den tager beslutningen om at fravælge revision har kigget på hvilke interessenter den har og 

hvad disse interessenter kan have af holdning til fravalget af revision. Det kan have forskellige 

konsekvenser for et selskab at fravælge revision, måske har selskabet en samhandelspartner som giver 30 

dages kredit på baggrund af sikkerheden ved selskabets reviderede regnskab. Hvis virksomheden fravælger 

revision mister denne samhandelspartner sin sikkerhed og derfor ønsker de måske ikke at forsætte med de 

30 dages kredit. Et andet eksempel kan være selskabets bankforbindelse som kan ændre deres 

kreditvurdering og derfor hæve deres renter eller kræve yderligere dokumentation som sikkerhed for deres 

engagement. Det er derfor ikke altid kun nok for et selskab at træffe deres beslutning om fravalg af revision 

ud fra deres egen opfattelse af hvad der er nødvendigt men de må også se på deres interessenters mulige 

opfattelse af et fravalg af revision. 

5.3 Forventningskløft teori 

Revisorer og revisionen står over for en svær tid, tilliden til dem er svækket pga. en række skandaler både 

internationalt og nationalt. Hvilket har givet revisorerne et ry om at de ikke lever op til de krav som 

omverden og offentligheden stiller til dem i form af etik, moral og god revisions skik. I stedet kan man få en 

fornemmelse af at revisorerne er drevet af grådighed og på den måde kan der opstå tvivl om at revisorerne 

gør deres arbejde godt nok. Den opståede tvivl handler om hvorvidt revisorerne udarbejder retvisende og 

troværdige regnskaber som samfundet kan bygge videre på. Om regnskabernes interessenter tør/kan stole 

på den information der er givet til dem via revisionen. 

Dette falder ikke i god tråd med det ønske man har til professionen som værende offentlighedes 

tillidsrepræsentant altså nogle man kan stole på. Nogle som er uafhængige og kan fortælle hvordan 

tingenes tilstand er uden at der drages tvivl om sandheden af de oplysninger som gives i regnskaberne. 

Det kan derfor heller ikke undgås at der opstår en form for forventningskløft mellem det som det offentlige 

forventer af revisors arbejde og det revisorerne faktisk udfører. For at de kan leve op til kravene der stilles 

til dem når det handler om etik, moral og god skik. Endvidere kan der opstå et problem i det tilfælde hvor 

forventningerne til revisors arbejde bliver urimelige og uberettigede. På den måde skaber det et forkert 
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billede af revisorprofessionen selvom revisorerne egentlig udfører et godkendt og ordentlig stykke arbejde. 

Det viser at det er vigtigt også for revisorerne at sikre sig at deres interessenter forstår deres arbejde og 

hvad deres opgave er, således at man kan mindske den kløft, der er mellem hvad offentligheden forventer 

og tror er revisors opgave og det som egentlig er revisor opgave stillet via de retningslinjer (lovgivningen) 

revisor arbejder efter. 

Det er derfor vigtigt at revisor kommunikere ud, hvad der egentlig er deres arbejde og hvordan man kan 

måle på det de laver. Revisor skal være omkostnings effektive dvs. at de ikke kan gennemgå alt men 

udfører deres arbejde via stikprøver for på den måde at minimere risiko for fejl i regnskabet. Hvis de ved 

stikprøverne finder fejl undersøges disse yderligere og man udvider stikprøven. På den måde forsøger 

revisor at udelukke yderligere fejl og de fejl der er fundet bliver rettet og vurderet af revisor for hvad det 

har af betydning for regnskabet og virksomheden.  At der i nogle tilfælde viser sig at være fejl trods revisor 

har gennemgået regnskabet er det ofte offentligheden der stiller et urimeligt krav om at fejlen burde være 

fundet ved revisionen. Oftest er det fejl som følger af besvigelser hvilket vil sige at fejlene er forsøgt skjult 

og i de fleste tilfælde er de skjult med midler der kan være svære at se fx via forfalskning. Denne del af 

forventningskløften kaldes rimelighedskløften og opstår når der er uoverensstemmelse mellem de 

forventninger der er til revisorer arbejde og hvad der er rimeligt at forvente af revisor. Måden hvorpå 

rimelighedskløften kan mindskes er via åben dialog omkring revisors arbejde. 

Den anden del af forventningskløften drejer sig om præsentationskløften som igen kan deles i to 

komponenter utilstrækkelig regulering og utilstrækkelig præsentation. Den utilstrækkelig regulering 

handler om brugernes vurdering af revisors arbejde som værende utilfredsstillende selvom revisor egentlig 

har gjort sit arbejde efter gældende love og standarter. Her er der altså tale om en kløft som revisor selv 

har svært ved at kontrollere da de ikke umiddelbart kan holdes ansvarlige for uhensigtsmæssige standarter 

som er dem pålagt at arbejde efter fra politisk side. Den eneste mulighed revisor har for at påvirke lovgiver 

er at fortælle hvad de mener om forskellige politiske tiltag når de bliver sendt til høring og dermed kan de 

via deres brancheforening FSR danske revisorer prøve at påvirke dem som udarbejder standarterne. Den 

anden del af præsentationskløften handler om utilstrækkelig præsentation, dette betyder at revisor ikke 

har udført sit arbejde tilstrækkeligt, altså at arbejdet ikke er gjort godt nok og i overensstemmelse med 

standarterne og derfor er mangelfulde. Kontrollen af revisor og dens arbejde går især på om revisor udfører 

sit arbejde tilstrækkeligt og efter gældende regler og principper. Det bør i sig selv være med til at gøre 

denne del af præsentationskløften mindre så længe at revisor formår at leve op til de forventninger der her 

stilles til dem.  
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5.4 Konklusion på teorien 

I Danmark kan langt de fleste af de små og mellemstore virksomheder fravælge revision, hvilket betyder at 

de ikke skal have en revisor til at gennemgå deres bogføring for at sandsynliggøre at det danner et 

retvisende billede af selskabets økonomiske situation. Dette kan i forhold til agent/principal teorien have 

sine udfordringer da langt de fleste af disse små og mellemstore virksomheder har et sammenfald mellem 

ejerskab og ledelse hvilket i praksis betyder at agent og principalen er en og samme person. Når principalen 

og agenten er sammenfaldene modsiger det incitamentet for at få foretaget en revision af en uafhængig 

revisor, som har til opgave at sikre sig at selskabets regnskab er retvisende.  

Dette sammenholdt med at forventningerne mellem virksomhederne og revisor i nogle tilfælde ikke 

stemmer overens betyder det at der kan opstå en forestilling om at revisor ikke er til nogles gavn. Dermed 

er der ikke brug for at få regnskabet revideret, da det kan opfattes som en unødvendig udgift, når der ikke 

stilles direkte krav til det. Det er her virksomhedens forhold til deres interessenter kan blive stillet på en 

prøve, da det ikke altid er helt klart hvem der gør brug af selskabets regnskaber. I dag kan alle hente 

virksomhedernes regnskaber gratis via Erhvervsstyrelsen og dermed kan virksomhedernes kreditorer vælge 

at kreditvurdere ud fra det regnskab, i stedet for et regnskab de får udleveret af virksomheden selv. Det er 

altså ikke altid at et selskab er oplyst om at deres regnskab er blevet brugt til andet end blot at være et 

regnskab til intern brug i selskabet.   

Så selvom man i teorien godt kan gøre revisionspligten frivillig, da der burde være incitament nok til at man 

frivilligt lader sig revidere er det ikke i praksis sådan at det foregår. Det skyldes at det er svært for især de 

her mikro, små og mellemstore selskaber at opgøre hvad det økonomisk betyder for dem at fravælge 

revisionen.  
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6. Litteraturgennemgang 

Dette afsnit har til formål at give læseren en forståelse for specialets emne og kompleksitet ud fra andet 

sekundært materiale som kan være alt fra artikler, kommentarer, debatindlæg, analyser/rapporter om 

relaterede emner og andre undersøgelser analyser indenfor samme emne. Hele dette afsnit er opbygget af 

sekundært materiale og vil blive brugt løbende i den endelige analyse, som skal give os svaret på 

problemformuleringen.   

Selve afsnittet er delt op i fire dele som hver især har til formål at hjælpe med at svare på forskellige 

delundersøgelser i analysen. Det første afsnit handler om lempelsen af revisionspligten i Danmark og 

hvordan den er modtaget af revisorerne. Dette afsnit har til formål at give en forståelse for hvad 

revisionspligt har af betydning for samfund og hvilke betænkeligheder lempelsen af revisionspligten har 

givet.  Herefter kommer der et afsnit som handler om Jill Collis’ studier af lempelsen af revisionspligten i 

Storbritannien. Som har været et forgangsland når det drejer sig om lempelse af revisionspligt og et land 

man kan prøve at drage nogle paralleller til, når man vil se på hvad det betyder når man lemper 

revisionspligten. Afsnittet er med fordi der i opgavens første delanalyse er forsøgt at drage paralleller 

mellem hvad SMV’erne i Danmark siger i forhold til hvad de siger i Storbritannien.  

Det tredje afsnit handler om revisorers holdning og opfattelse af revisionspligt og deres værdi for 

SMV’erne. Afsnittet bruges videre i analysens anden del, hvor det gerne skulle være med til at supplere det 

billede, som gives af det primære data, omkring revisorernes egen opfattelse af dem selv og 

revisionspligtens betydning for SMV’erne 

Til sidst er der så en gennemgang af hvad der sker når regnskaber ikke revideres, som bruges til den tredje 

delanalyse som gerne skulle sige noget om samfundets opfattelse af regnskaber og hvad man også bør 

overveje når man lemper på revisionspligten.  

6.1 Hvad har lempelsen af revisionspligten betydet i Danmark 

Lempelsen af revisionspligten i Danmark er et udtryk for den øgede internationalisering der er på 

regnskabsområdet som er drevet fra EU og IFRS. Man har hidtidig kun haft de store børsnoterede selskaber 

for øje når man har talt om at harmonisere regnskaber og deres information til omverden. Men i 2009 kom 

IFRS så med en standard hvis formål er at skabe ensartede standarder for SMV’erne. Denne standard kaldes 

på originalt sprog ”IFRS for SMEs” og den kan repræsentere omkring 95% af alle regnskaber der udarbejdes 

verden over (IFRS, 2016). På baggrund af IFRS har man også i EU haft et stort ønske om at harmonisere 

reglerne for regnskaberne således at de er identiske i hele Europa således at man gør det så nemt som 

muligt for SMV’erne at drive virksomhed på tværs af landegrænser.  
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Det følgende afsnit vil der være en beskrivelse af hvordan lempelsen af revisionspligten er gået i Danmark. 

Afsnittet er delt op således at den først beskriver lempelsen for herefter at inddrage nogle af de 

kommentarer der er fra regnskabernes interessenter. Det er for at vise at en ting er det politiske ønske om 

at mindske de administrative byrder på den ene side og frygten for hvad dette betyder på den anden side.  

6.1.1 Lempelsen af revisionspligten i Danmark 

I Danmark er det lovkrav om at en virksomhed der er drevet i selskabsform får revideret deres regnskab af 

en uafhængig ekstern revisor. At et regnskab skal udarbejdes af en ekstern revisor er for at sikre størst 

gennemsigtighed og troværdighed af den information som regnskabet gerne skal give (FSR, Hvem står på 

mål for årsregnskabet?, 2014).  

Dette er den generelle lov omkring revisionspligt, den er siden 2006 ændret således at der er kommet en 

række lempelser der har gjort det muligt for små virksomheder at fravælge revision. Første gang man 

lempede revisionspligten i Danmark var i 2006, her gav man små virksomheder med en omsætning på 

under 3 mio. en balancesum på under 1,5 mio. og et samlet antal fuldtidsansatte under 12 mulighed for at 

fravælge revision hvis de blot overholdte to af de tre grænser i to på hinanden følgende år. Denne lempelse 

fulgte man videre op på i 2010 hvor man ændrede grænser til dem vi kender fra i dag af, nemlig 8 mio.  i 

omsætning, 4 mio. i balancesum og det samme antal fuldtidsansatte nemlig 12 (selskabsstyrelsen, 2011). 

Lempelsen af revisionspligten i Danmark er båret af det politiske ønske om at gøre det nemmere at drive 

virksomhed i Danmark og at spare virksomhederne for unødvendige administrative byrder (Erhvervs og 

vækstministeriet, 2015) Dette har medført at man siden 2010 har set på og evalueret på hvad lempelsen af 

revisionspligten har haft af betydning i Danmark. Erhvervsstyrelsen har i 2014 foretaget endnu en analyse 

af konsekvenserne af lempelsen af revisionspligten og de er skriver således: 

”Kun ca. 8 % af alle virksomheder i stikprøven for både 2010 og 2011 er blevet pålagt at foretage en 

sådan omgående handling.” (Erhvervsstyrelsen, Evaluering af erfaringerne med lempet revisionspligt for 

regnskaberne 2010 og 2011, 2014) 

En sådan omgående handling betyder at virksomhederne er blevet pålagt at indsende ny årsrapport og 

bringe visse lovovertrædelser i orden. De fejl der ellers er fundet i de ikke reviderede regnskaber betegnes 

som formelle som ikke har indflydelse på regnskabets vigtigste opgave nemlig at vise et retvisende billede 

af virksomhedens økonomiske situation.  

Erhvervsstyrelsens undersøgelse har også haft SKAT og SØIK til at give en udtalelse omkring hvad lempelsen 

af revisionspligten har betydet indenfor deres felt og til dette skriver de; 
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”SKATs undersøgelser indikerer ikke en større andel af fejlbehæftede selvangivelser, når revision af 

årsrapporten er valgt fra, og det er SØIK’s opfattelse, at den lempede revisionspligt ikke har medført et 

forøget omfang af den økonomiske kriminalitet”. (Erhvervsstyrelsen, Evaluering af erfaringerne med 

lempet revisionspligt for regnskaberne 2010 og 2011, 2014) 

 

Så umiddelbart er der altså ikke fundet anledning til at lempelsen af revisionspligten har været negativ og 

dermed har man også valgt at forsætte med at lempe og se på hvad man kan gøre for at mindske de 

økonomiske byrder i virksomhederne. 

I 2013 indførte man en ny standard i Danmark som skulle give alle virksomhederne i regnskabsklasse B 

mulighed for at fravælge revision og i stedet benytte sig af den mindre omfattende standard Udvidet 

gennemgang som på den måde skulle gøre det nemmere for alle klasse B-virksomhederne.  

Seneste ændring i forhold til revisionspligten skete via en ændring af årsregnskabsloven i 2015, her 

ændrede man størrelserne for de forskellige regnskabsklasser således at der kom flere B-virksomheder som 

dermed kan bruge reglerne omkring udvidet gennemgang på den måde lempede man ikke revisionspligten 

direkte men man gav flere virksomheder mulighed for at fravælge revision til fordel for udvidet 

gennemgang. Et andet resultat af den ændrede årsregnskabslov var indførelsen af en ny betegnelse for helt 

små virksomheder, kaldet ”mikrovirksomheder”, disse virksomheder som er en del af regnskabsklasse B 

skal have en balancesum på under 2,7 mio. en nettoomsætning på under 5,4 mio. og gennemsnitligt antal 

fuldtidsansatte på maksimalt 10. Hvis de ikke overskrider to af disse grænser i to på hinanden følgende år 

får de mulighed for at aflægge et regnskab hvorpå de slipper for nogle af de formelle krav der stilles til 

årsregnskaberne såsom at undlade at oplyse om anvendt regnskabspraksis og oplysninger om langfristet 

gæld (R&R Online, 2015.08.0014). 

Denne seneste ”lempelse af revisionspligten” har fået en noget blandet modtagelse blandt 

regnskabsbrugernes interessenter fx udtaler Direktøren fra Dansk erhverv Christian T. Ingemann 

“Lempelse af indholdet af årsregnskaberne vil udvande disses informationsværdi og ændrer ikke på 

efterspørgslen af informationerne fra bl.a. banker, andre kreditgivere, leverandører og øvrige 

samhandelspartnere.” (R&R Online, 2015.08.0014) 

 

FSR -danske revisorer har også været ude med en holdning til lempelsen og forudser følgende; 

”Samlet set kan lovforslaget efter vores overbevisning og med støtte i bl.a. regeringens egne analyser 

netop påføre især de allermindste i alt 80.000 mikrovirksomheder flere byrder – i stedet for færre. Via 
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krav for forskellige regnskabsbrugere bliver virksomheden pålagt at udarbejde yderligere informationer 

ad hoc, idet der – med mikroreglerne ikke er offentliggjort et årsregnskab, som opfylder behovene for 

regnskabsinformation.” (R&R Online, 2015.08.0014) 

 

Der er altså flere eksempler på at man er nervøs for hvad det egentlig har af betydning for virksomhederne 

når der åbnes op for yderligere lempelse af revisionspligten og dette må tages med videre når man vurdere 

fordele og ulemper ved at lempe på revisionspligten. 

 

6.2 Jill Collis undersøgelser af lempelsen af revisionspligten i Storbritannien 

Dette afsnit har til formål at gøre læseren opmærksom på hvorledes SMV’erne i Storbritannien opfatter 

revision ud fra to omfattende undersøgelser som Jill Collis har lavet omkring emnet i 1999 og i 2003. 

Afsnittet tager sit udgangspunkt i fire publikationer som Jill Collis har lavet hvor hun beskriver hendes 

resultater.  

6.2.1 Opbygningen af Jill Collis studie fra 1999 og 2003 

Jill Collis studie fra 1999 har taget udgangspunkt i en population af de virksomheder der efter EU’s 

grænseværdier har haft mulighed for at fravælge revision og af dem er hver femte udtaget hvilket betød at 

hun fik en population på 2.228 virksomheder. Virksomhedernes direktører/ledelse fik tilsendt 33 spørgsmål 

og der blev rykket for besvarelser af to omgange, hvilket udmøntede sig i en svarprocent på 17%.  I 2003 

fulgte der endnu et studie af efterspørgslen af revision i små virksomheder i Storbritannien. Udvælgelsen 

skete igen på baggrund af EU’s kriterier og resulterede i en population på 3.202 virksomheder som ved 

nærmere gennemgang endte på 2.633 hvoraf svarprocenten endte på 30%.  

Til dette speciale er der gentaget fire spørgsmål som er udformet af Jill Collis til undersøgelsen i 2003. De 

fire spørgsmål er allerede oplistet direkte oversat i metodeafsnittet og er derfor ikke med her i deres fulde 

længde, men kun med i forhold til gennemgangen af Jill Collis resultater. Formålet med disse identiske 

spørgsmål er at belyse om der er grobund for at drage paralleller mellem Storbritannien og Danmark. Jill 

Collis undersøgelse tager udgangspunkt i en række hypoteser som hun ønsker at finde svar på, derfor er 

hendes spørgsmål også opbygget således at hun kan finde ud af hvordan hendes udvalgte variable påvirkes 

og påvirker hinanden og på den måde viser hun sine resultater. 
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6.2.2 Resultaterne af hendes studie fra 1999 og 2003 

Ud fra Jill Collis spørgeskemaundersøgelse i 1999, blev det konstateret at 63% af virksomhederne ville lade 

deres regnskaber revidere på trods af at det blev gjort frivilligt. I 2003 var dette tal faldet til 42%.  Af dem 

der ville lade deres regnskaber revidere frivilligt i 1999 mente 86% at en revision var et tjek af det interne 

arbejde. Der er ingen procent på dette spørgsmål i 2003 men det er en positiv korrelation mellem 

management opfattelsen af revision som et tjek af det interne bogholderi hvilket alt andet lige må betyd t 

der også i 2003 er en positiv opfattelse af at revision er et tjek af det interne bogholderi. I 1999 gav 73% en 

kopi af regnskabet til banker og långivere dette tal var i 2003 faldet til 51%. 

 48% af virksomhederne har i 1999, den opfattelse at revision også er med til at forbedre kvaliteten af den 

finansielle information som regnskabet giver her er der igen ikke sammenligningstal til 2003 undersøgelsen 

men korrelationen er positiv hvilket må betyde at man i 2003 også er opmærksom på og enig i at revisionen 

har en positiv indflydelse på kvaliteten af de finansielle informationer (Jill Collis, 2004) og (Collis, Size and 

demand for voluntary audit in small companies in the UK, 2005).  

Efterspørgslen efter revision er også påvirket af virksomhedens ejer struktur, i familieejede virksomheder er 

der ikke den samme efterspørgsel efter revision som i ikke familieejede virksomheder. Sluttelig viste 

undersøgelsen også at efterspørgslen efter revision i høj grad er drevet af ledelsens opfattelse af revision i 

forhold til at tjekke virksomhedens bogholderi/arbejdsgange, kvaliteten af de finansielle oplysninger og 

direktørernes uddannelsesbaggrund (Jill Collis, 2004).  

Det bakkes op af konklusionen på undersøgelsen i 2003 som siger at virksomhedernes direktører er villige 

til at tage omkostningen for en revision fordi de er af den overbevisning at det er en fordel for 

virksomheden (Collis, Size and demand for voluntary audit in small companies in the UK, 2005). 
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6.2.3 Model over Jill Collis undersøgelser i forhold til dette speciale 

I figur 5  er der givet et overblik over hvad Jill Collis to undersøgelser har vist i forhold til specialets brug af 

hendes undersøgelser og det vil bruges i analysen således at det giver en forståelse af om der er paralleller 

mellem Storbritannien og Danmark. 

Figur 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(egen tilvirkning udfra Jill Collis studier) 

 

6.3 FSR -danske revisorer og revisorernes mening om værdien af revisor og 

revisionspligt 

FSR -danske revisorer er meget aktiv i kampen for at vise at revisorer og revision ikke er en administrativ 

byrde for virksomheder men en attraktiv samarbejdspartner som kan hjælpe virksomheden til at blive 

endnu bedre. I dette afsnit vil vi se på hvad FSR -danske revisorer har sagt for at hjælpe revisorerne og 

revisionen ud af det dårlige lys som til tider påvirker branchen. 

6.3.1 Revisorerne rolle i samfundet 

I forhold til revisorerne og deres forretning har FSR -danske revisorer været ude og slå følgende fast; 

”Tillid og troværdighed er kernen i revisorernes forretning. Revisorerne er med revisionen af 

virksomhedernes regnskaber med til at reducere transaktionsomkostninger og skabe stabile finansielle 

markeder”. (Jepsen, Tillid betaler sig, 2016) 
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Samtidig gør de også meget ud af at fastslå at der aldrig må kunne stilles spørgsmålstegn ved kvaliteten af 

revisorernes arbejde. Samtidig med at revisorerne skal prøve på at opfylde de behov som markedet 

efterspørger, uden at det betyder at de opfinder behov, der ikke er der og dermed overservicere markedet. 

(Jepsen, Tillid betaler sig, 2016) 

Dette står i skærende kontrast med at revisorerne selv i et øget omfang bevæger sig i en retning hvor de 

afgiver erklæringer uden sikkerhed hvilket alt andet lige kan medføre at troværdigheden omkring revisors 

arbejde er faldende med omverdens øjne. Grunden til den faldende sikkerhed i revisorernes arbejde 

handler ifølge revisorerne selv om ønsket om at undgå den offentlige kvalitetskontrol og ønsket fra 

klienterne om lavere priser. Det er for mange revisorer en beklagende udvikling som kan vise sig som en 

trussel mod revisorernes ellers så unikke rolle i samfundet (Thomas Riise Johansen, 2014). 

 

6.3.2 Værdien af revision 

Der er ingen som forsøger at skjule at revisionen har en pris, at det koster penge at få en revisor til at 

udføre en revision. Men FSR -danske revisorer mener at man skal se det som en omkostning som hurtigt 

tjener sig ind og de begrunder det med en række undersøgelser som alle viser at det koster at fravælge 

revision både for staten i tabt skatteprovenu og for virksomhederne selv pga. øgede kreditomkostninger. 

”Revisionen er således med til at holde de samfundsmæssige transaktionsomkostninger nede” (Online, 

2015.09.04) 

Ifølge FSR -danske revisorer er det altså ikke kun virksomhederne som vinder ved at lade deres regnskaber 

revidere men også staten, derfor er de også af den overbevisning at revisorer og revision skal defineres 

mere positiv fra politisk side fremfor at de bliver fremstillet ensidigt som en økonomisk byrde.   

”Revisionspligten er ikke for revisorernes skyld, det er for samfundets. Det er entydigt en fordel for 

mange virksomheder at have et revideret regnskab. Det giver en bedre kreditscore og lavere 

låneomkostninger”. (Jepsen, Hvorfor revision?, 2015) 

Ifølge FSR -danske revisorer må man hjælpe til at revision får et positivt ry, det kan fx være ved at lade dem 

som benytter sig af revisor og revision kan få en form for rabat i forbindelse med skattekontrollen. Da man 

skal være opmærksom på at revisorernes kontrol både virker forebyggende og at det både er billigere og 

mere effektivt at lade revisorerne gennemgå skatte og afgifterne i virksomhederne, fremfor at 

myndighederne skal udføre en opklarende kontrol af disse områder.   
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Der burde ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved værdien af revisor og revision og FSR -danske revisorer ser 

det som en af deres vigtige roller at gøre opmærksom på nødvendigheden af revisorer og revisionen hvis 

man vil opnå den transparens og sikkerhed der gives omkring virksomhedernes økonomi når de benytter 

sig af revisor og dens ydelser.   

6.3.3 Overblik over FSR -danske revisorer og revisorernes hovedpointer omkring revisorer og 

deres værdi for samfundet 

Figur 8 

 
(egentilvirkning udfra diverse artikler af FSR) 

 

6.4 Når regnskaber ikke revideres 

6.4.1 Det koster når revisionspligten lempes 

Fra politisk side ønsker man at mindske virksomhedernes administrative byrder således at de i stedet kan 

bruge deres penge på at udvikle deres virksomhed og skabe vækst. En måde hvorpå man kan og vil lette 

virksomhedernes administrative byrder er ved at lempe revisionspligten, revisionspligten er blevet lempet 

løbende siden 2006 hvor de første små virksomheder fik muligheden for at fravælge revision. I det følgende 

afsnit ses der på hvad der sker, når virksomhederne fravælge revision. Hvad det har af betydning for 

virksomhederne i forhold til deres interessenter og i forhold til offentligheden og her tænkes især i forhold 

til virksomhedernes skatte- og afgiftsbetalinger. Dette gøres ud fra analysen ”Effekt af ændret revisionspligt 
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for mindre virksomheder” (Næss-Schmidt og Jørgensen, Effekt af ændret revisionspligt for mindre 

virksomheder, 2014)  

Hvis Danmark vælger at regulere grænserne for hvornår man kan fravælge revisionspligt til de grænser som 

EU har udstukket vil det betyde at op mod 95% af alle danske virksomheder vil få mulighed for at fravælge 

revision. Det vil betyde at det som man regner som værende den vigtigste enkeltstående informationskilde 

virksomhederne har til at bedømme sig selv og hinanden ud fra udvandes. Da det vurderes at årsrapporter 

med en revisionspåtegning er en troværdig informationskilde af høj kvalitet.  

 

Øgede eksterne omkostninger når revision fravælges 

Man er i analysen kommet frem til at det koster 31.000 kr. at få udarbejdet et regnskab for en klasse B 

virksomhed. Det er et svært tal, præcist at opgøre men det er gjort af Copenhagen Economics på baggrund 

af tidligere undersøgelser og diverse justeringer som de mener, er relevante for at kunne komme med et 

estimat. De 31.000 kr. som de kommer frem til at en revision koster, er ikke ensbetydende med det som 

virksomhederne spare. Virksomhederne skal nemlig stadig udarbejde et regnskab og leve op til de krav der 

stilles til et sådan. Det formodes derfor at det hurtigt kan blive en dyr løsning for virksomhederne at 

fravælge revision og revisor helt. Da det arbejde de nu selv skal ligge i at udarbejde regnskabet og holde sig 

opdateret omkring love og regler kan ende med at være væsentlig større end det de betalte for revisor.  

En ting er det arbejde virksomhederne pålægger sig selv ved at fravælge revision og selv overtage arbejdet 

med regnskabet, en anden ting som fravalget af revision har af betydning for virksomhederne er deres 

signal til omverden. Til det skriver Copenhagen Economics følgende: 

”At fravælge revision medfører øgede eksterne finansieringsomkostninger for virksomheder. Uden en 

revisorerklæring bliver verifikationen af virksomhedernes regnskabsoplysninger væsentligt dyrere for 

kreditorer og investorer. De højere omkostninger må forventes at blive pålagt virksomhederne selv” 

(Næss-Schmidt og Jørgensen, Effekt af ændret revisionspligt for mindre virksomheder, 2014) 

Ser man dette i sammenhæng med virksomhedernes interessenter, betyder det at kreditvurderingen bliver 

dårligere ved fravalg af revision. Dermed bliver regnskaberne mindre transparente og dermed må det 

forventes at kreditgiverne vil tage sig ekstra betaling for denne usikkerhed ved at kræve en højere rente. 

Det samme gælder for virksomhedernes leverandører som vil forkorte kredittiderne for at mindske deres 

risiko. Det kan få den afledede effekt at virksomhederne skal bruge anden kredit og dermed må betale den 

højere rente for at få den. Samtidig vil mulige investorer også være mere påpasselige med at indskyde 
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kapital i virksomheder uden revision. Da de ikke har samme sikkerhed for virksomhedens sande 

økonomiske tilstand når der ikke er en revisionspåtegning på regnskabet. 

Der er flere undersøgelse som underbygger teorien omkring at fravalg af revision øger finansierings-

udgifterne blandt andet i Storbritannien, Finland og et flerlandet studie af 68 lande. Det som kendetegner 

undersøgelserne er som sagt at omkostningerne til finansiering øges når gennemsigtigheden i 

virksomhedernes regnskaber forringes. Denne erkendelse kan være svær for den enkelte virksomhed at se, 

da de har svært ved at vurdere hvad det koster dem i fx højere renter, kortere kredittider når de fravælger 

revision da de ikke har overblikket over hvad andre virksomheder, som ligner deres betaler i rente eller har 

af kredittider hos leverandører osv.  

 

Revisionens påvirkning af skatte- og afgiftsopgørelsen 

Revision er med til at sikre troværdigheden af den information som der gives i de reviderede regnskaber 

om virksomhedernes økonomiske situation. Samtidig gør revisionen det også svære for virksomhederne at 

skjule ulovligheder for omverden. Det betyder dermed også at hvis virksomhederne fravælger revision så vil 

disse informationer ikke i sammen grad komme til offentlighedens kendskab. Dermed gøres det nemmere 

for virksomhederne at omgå reglerne. Det må have den betydning at offentligheden og i særdeleshed 

skattemyndighederne selv må stå for kontrollen og dermed bruge flere ressourcer end hvis der var revision 

på regnskaberne. Samtidig kunne det tænkes, at de må forkorte deres kredittider for at mindske de risici, 

som er forbundet med at give lange kredittider for virksomheder. Hvor der ikke er sikkerhed omkring 

virksomhedernes økonomiske situation.  

I 2010 blev skattegabet i Danmark opgjort til omkring 10 mia. kr. det blev i 2012 forhøjet med ca. 4 mia. 

yderligere da man ændrede reglerne for ulovlige lån i selskaber. Skattegabet er særlig markant i små 

virksomheder med under 12 ansatte, faktisk svarede skattegabet i de små virksomheder med under 12 

ansatte til 89% af det samlede skattegab. Dette kan dermed tyde på at fritagelse for lovpligtig revision 

betyder øget risiko for tab af skatteindtægter. Da revision ville have været med til at sikre korrekte 

skatteopgørelser og indberetninger da revisor har pligt til at påpege fejl omkring dette i sin 

revisionspåtegning.  

Det antages også at en yderligere lempelse af revisionspligten vil betyde at andelen af modspillere øges. 

Modspillere er virksomheder der bevidst ikke efterkommer gældende regler og love og det vil medføre 

yderligere af tab. Det kan allerede nu påvises, at fravalg af revision medfører lavere skattebetalinger og der 

er en tendens til at skattetabet bliver større desto større omsætning virksomhederne har. Samtidig er man i 
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undersøgelsen også af den overbevisning at skattetabet er større end det som kan påvises da der ikke kan 

siges noget om manglende omsætning, der ikke er medtaget i regnskaberne og omkostninger som er 

medtaget og som ikke burde have været medtaget i regnskaberne. Disse to ting vil alt andet lige være med 

til at reducere den samlede skattebetaling og dermed vil skattetabet også være større end det man 

umiddelbart kan se i regnskaberne. (Næss-Schmidt og Jørgensen, Effekt af ændret revisionspligt for mindre 

virksomheder, 2014) 

Resultaterne i analysen viser at mange virksomheder ikke vil spare penge ved at fravælge revision når man 

opgør det netto. Samtidig viser det sig at samfundet også taber når virksomhederne fravælger revision i og 

med at skatte og afgifter ikke opgøres og indberettes korrekt. Det er ud fra denne analyse ikke en udpræget 

god ide at lempe på revisionspligten yderligere.    

 

6.4.2 Mistede oplysninger når regnskaber ikke revideres 

Dette afsnit handler om de oplysninger som mistes når regnskaberne ikke revideres, det er skrevet på 

baggrund af en analyse som FSR har udarbejdet for netop at gøre opmærksom på hvad det kan betyde når 

regnskaber ikke revideres.  

Der er ingen tvivl om at antallet af virksomheder der fravælger revision er stigende hvilket det har været 

siden indførelsen af lempelsen af revisionspligten. Når man snakker om muligheden for at fravælge revision 

ser man på virksomhedernes omsætning som maximalt må være 8 mio., balancesummen som maximalt må 

være på 4 mio. og antal ansatte som ikke må overstige 12. For at en virksomhed kan fravælge revision må 

de ikke over skride to ud af de tre grænseværdier i to på hinanden følgende regnskabsår. Problemet med 

netop disse værdier er at virksomhederne faktisk ikke er pålagt at oplyse nettoomsætning i deres 

regnskaber og først fra regnskabsåret 2015 skal oplyse antal gennemsnitlige beskæftigede og dermed er 

det svært at kontrollere om virksomhederne reelt må/kan fravælge revision.  

Udover at det ikke kan verificeres direkte om et selskab må fravælge revision går også andre oplysninger 

tabt når regnskaberne ikke revideres. Virksomheder der ikke revideres modtager ingen anmærkning fra 

revisor i form af et forbehold eller en supplerende oplysning. Disse anmærkninger kan have forskellige 

betydninger, i forhold til de supplerende oplysninger har virksomheder der fravælger revision undgået 

oplysning om fx tabt kapital og going concern hvilket ville have vist omverden at revisor er i tvivl om at 

virksomheden kan overleve et år frem. Udover disse har virksomhederne der har fravalgt revision også 

undgået supplerende oplysninger omkring indregning og måling af aktiver og passiver, opgivelse af urigtige 

oplysninger og overtrædelser af bogføringsloven.  
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Udover de supplerende oplysninger som ikke kommer frem til offentligheden, så er der også forbehold som 

ikke kommer frem i lyset. Forbehold kan fx handle om en virksomheds værdiansættelse af et aktiv hvilket 

må være af væsentlig interesse for selskabets interessenter. Når der ikke er revision på regnskabet betyder 

det at omverden ikke særskilt gøres opmærksom på kritiske forhold, som de kan tage med i deres vurdering 

af virksomheden. Et forbehold for en værdiansættelse må antages at have en så væsentlig betydning for et 

regnskab at det faktisk ender med at gøre regnskabet misvisende. Det samme gør sig gældende i tilfælde af 

at revisor ville have taget forbehold for going concern, i et sådan tilfælde vil det betyde at revisor er 

overbevist om at virksomheden ikke kan leve et år frem.  

Når et regnskab ikke revideres bliver der ikke gjort særskilt opmærksom på at der er optaget et ulovligt lån i 

selskabet. Et ulovligt lån har ellers stor betydning for alle interessenter både banker, leverandøre og det 

offentlige i form af SKAT. Et ulovligt lån betyder nemlig at der fx i tilfælde af en konkurs vil være færre 

penge i virksomheden til at betale det skyldige og dermed vil interessenterne opleve et større tab. Det 

sender altså et signal til interessenterne om at de skal være på yderligere på vagt når der er en anmærkning 

i et revideret regnskab fra revisor. Så der er ingen tvivl om at der går oplysninger tabt når regnskaber ikke 

revideres.     
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6.4.3 Overblik over hvad der sker når regnskaber ikke revideres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(egentilvirkning udfra diverse artikler af FSR) 

 

 

Figur 9 
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7. Regulering af revisor og dens arbejde  

Dette afsnit handler om revisors erklæringer og vil give læseren en let gennemgang af hvilke erklæringer 

revisor har mulighed for, at påføre et regnskab. En erklæring er revisors mulighed for at fortælle hvad 

arbejdet med regnskabet har udmøntet sig i. Erklæringerne er forskellige i forhold til hvilket arbejde revisor 

er blevet bedt om at udføre for en given virksomhed.  

Revisor arbejder med forskellige sikkerhedsgrader når der afgives erklæringer, og nederst i hierarkiet er 

erklæringer uden sikkerhed som er den første erklæringsfor der gennemgås nedenfor. Herefter har revisor 

tre muligheder for at afgive en erklæring med sikkerhed, af erklæringer med sikkerhed ligger review 

erklæringen nederst og giver begrænset sikkerhed. Hvorefter en erklæring om udvidet gennemgang følger 

efter med en lidt højere grad af sikkerhed. Til sidst og øverst i sikkerhedshierarkiet er revisionserklæringer 

som giver høj grad af sikkerhed. Erklæringerne med sikkerhed gennemgås i den nævnte rækkefølge 

længere nede.    

 

7.1 Erklæring uden sikkerhed  

7.1.2 Assistanceerklæring ISRS 4410 

Langt de fleste SMV’er har mulighed for at fravælge revision hvilket betyder at det ikke er nødvendigt for 

dem at få en revisor til at udarbejde et regnskab med sikkerhed til dem. Selvom der ikke stilles krav om 

revision til de mange SMV’er så bruger en stor del af dem forsat revisor til at hjælpe dem med at udarbejde 

deres årsregnskab. Det skal ses i lyset af at der på trods af muligheden for at fravælge revision så har 

virksomheden stadig pligt til at udarbejde et regnskab og indsende det til Erhvervsstyrelsen inden 5 

måneder efter regnskabsårets udløb jf. ÅRL § 138.  

Når SMV klienterne fravælger revision har de altså stadig et behov for at få udarbejdet et regnskab og her 

har revisor så mulighed for at påfører det udarbejdet regnskab en erklæring omhandlende assistance med 

opstilling af finansielle oplysning jf. ISRS 4410.  

ISRS 4410 er den standard revisorerne bruger til at udtrykke sig om en virksomheds finansielle oplysninger, 

den er til forskel for fx en revision en erklæring uden sikkerhed hvilket betyder at revisor ikke skal verificere 

nøjagtigheden og fuldstændigheden i de oplysninger som ledelsen fremkommer med jf. ISRS 4410, afsnit 6. 

I stedet kræves det at revisor bruger sin faglige viden, ekspertise samt overholder de standarder og etiske 

regler som der gælder indenfor området (afsnit 5).  
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv om man som virksomhed har overladt udarbejdelsen af ens 

regnskab til revisor så er det stadig den daglige ledelse eller den øverste ledelse der har ansvaret for de 

oplysninger der bliver præsenteret i regnskabet er korrekte. Rent formelt skal der indgås en aftale før 

revisor starter med at udarbejde opstillingen af regnskabet, det anbefales at en sådan aftale laves skriftlig i 

form af et aftalebrev som også er med til at gøre det klart for klienten hvilket ansvar der pålægges dem 

(afsnit 25(24)). I tilfælde af at opstilling af finansielle oplysninger bliver en tilbagevendende opgave for 

revisor anbefales det også at revurdere aftalebrevet og lade virksomheden godkende det på ny. Således 

man sikre sig at de stadig er bekendt med de krav der stilles til dem og at det er dem som bær ansvaret for 

de finansielle oplysninger (afsnit 26). 

Når revisor udfører en opgave omkring opstilling af finansielle oplysninger, skal de stadig vurdere om deres 

viden om virksomheden er tilstrækkelig. Samt at der er forståelse for den regnskabsmæssige 

begrebsramme og dens anvendelse indenfor netop den branche som opgaven vedrører. Hvis revisor i sit 

arbejde bliver bekendt med forhold som vurderes til at have betydning for rigtigheden af de opstillede 

finansielle oplysninger som fx unøjagtighed og ufuldstændighed. Der kræves det at revisor gør den daglige 

ledelse eller øverste ledelse opmærksom på problemet og beder dem rette det til. Hvis ledelsen ikke 

efterkommer revisors ønsker om enten at fremkomme med nye oplysninger, dokumenter eller blot afviser 

at rette det som revisor finder forkert, da må revisor fratræde i at udføre opgaven om opstilling af 

finansielle oplysninger jf. afsnit 32-35.  

Formålet med at få en revisor til at assistere sig med opstillingen af finansielle oplysninger er at de kan 

udtrykke sig om regnskabet ved en skriftlig erklæring som kun godkendte revisorer har ret til. På den måde 

opnår man som selskab en form for blåstempling af ens regnskab. Revisor kan aldrig i en erklæring efter 

ISRS 4410 udtrykke en konklusion på de finansielle oplysninger (afsnit 39). Det skyldes at det er forbeholdt 

erklæringer med sikkerhed at få en konklusion fra revisor omkring et regnskab. Når revisor ikke kan 

konkludere sig i en assistanceerklæring, kan man få den opfattelse at erklæringen ikke bidrager med nogen 

værdi til regnskabet. Men her skal man holde sig det ovenfor gennemgået for øje, at i tilfælde af, at revisor 

er uenig med ledelsen, mener at oplysningerne ikke er nøjagtige og fuldstændige i det tilfælde skal revisor 

afstå for opgaven. Altså må revisor med sin erklæring mene at der er tale om et regnskab som udviser et 

retvisende billede af virksomhedens finansielle oplysninger. 
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7.2 Erklæringer med sikkerhed 

7.2.1 Review erklæringer ISRE 2400 

Review af en virksomheds historiske finansielle oplysninger, er en opgave hvor revisor opstiller et regnskab 

på baggrund af den information der er tilvejebragt fra virksomhedens daglige ledelse eller øverste ledelse 

hvor dette er nødvendigt. Et review efter ISRE 2400 er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed, 

hvilket betyder at revisors konklusion er fremkommet på baggrund af de arbejdshandlinger revisor udfører 

hvilket primært indebærer forespørgsler og analytiske handlinger. I tilfælde af at revisor bliver bekendt 

med forhold som kan betyde at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Da må revisor 

gennemfører yderligere arbejdshandlinger for at afdække denne fejlinformation således at der opnås viden 

nok, til at afgive en konklusion. Det betyder, at når revisor udfører et review, så er målet at opnå en 

begrænset sikkerhed for at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  Der kan opstå situationer hvor 

revisor ikke er i stand til at opnå den begrænsede sikkerhed og hvor revisor vurdere at der heller ikke med 

et forbehold kan gøres klart for regnskabsbrugerne hvad fejlen har af betydning. Da må revisor vurdere 

hvordan budskabet bedst udbredes, enten ved ikke at udtrykke en konklusion eller hvis det er muligt at 

fratræde opgaven.  

Indledende overvejelser i forbindelse med review ISRE 2400 

For at kunne udfører et review efter ISRE 2400 må revisor gøre sig klart at der skal være en forståelse af 

hele standarden og at alle krav i den skal overholdes for at man i sin erklæring kan henvise til denne 

standard (ISRE) 20. Yderligere kræves det at revisor overholder EU’s 8.direktivs forskrifter i forhold til de 

etiske principper som stiller krav til revisors integritet, professionel kompetence, professionel adfærd, 

fortrolighed og objektivitet (Kiertzner, Når regnskaber ikke revideres, 2013). Udover det skal revisor også 

bruge deres professionelle skepsis og faglige vurdering når de udfører arbejdet, ligesom der i standarden 

også stilles krav til selve kvalitetsstyringen ved udførelsen af opgaven. 

Når revisor skal acceptere en klient gælder det at de må overveje om man som revisor har fornøden 

kompetence og kapacitet til at tage opgaven og om revisor er uafhængig i forhold til klienten. Endvidere så 

må revisor tage stilling til om man egentlig vil tage klienten ind, forhold der kan påvirke en accept kan fx 

være at revisor ikke mener at de oplysninger der er nødvendige for at udfører opgaven er tilgængelige jf. 

(ISRE) 29. Når revisor har accepteret at tage klienten ind skal der indgås en aftale om vilkårene for 

reviewopgaven. Det anbefales at en sådan aftale laves i et skriftligt aftalebrev og der stilles i ISRE 2400 A37 

krav til hvad aftalebrevet skal indeholde. Som et af de væsentligste punkter i aftalen skal klienten gøres 

opmærksom på at der ikke er tale om en revision. Derfor kan der ikke udtrykkes en revisionskonklusion på 

regnskabet, men at der er tale om et review med begrænset sikkerhed. I tilfælde af at revisor udpeges til at 
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udarbejde reviewet år efter år, må og skal der overvejes om vilkårene skal opdateres og om klienten skal 

huskes på deres ansvar i forbindelse med reviewet. 

Udførelse af review efter ISRE 2400 

Når revisor skal udføre selve reviewopgaven må der først fastsættes et væsentlighedsniveau, for at danne 

grundlag for hvornår revisor anser yderligere handlinger for nødvendige at foretage for at opnå 

tilstrækkeligt bevis. Revisor skal altså tage stilling til, hvilken form for analytiske handlinger og forespørgsler 

der skal gøres brug af for at behandle alle væsentlige fejl. Samtidig skal der rettes fokus de steder hvor det 

er sandsynligt at der kan opstå væsentlig fejlinformation.  

I standardens afsnit 48 er der opstillet en række krav til hvad revisor skal spørge den daglige ledelse eller 

andre med relevant viden om og afsnit 49 handler det om hvilke overvejelser revisor skal gøre sig når der 

udformes analytiske handlinger. I standardens afsnit 50-57 er der beskrevet handlinger i forskellige 

specifikke situationer. Her beskrives hvordan revisor skal forholde sig, i forhold til virksomhedens forhold til 

nærtstående partner, besvigelse, manglende efterlevelse af gældende love, fortsat drift og brugen af 

andres arbejder. Det nok vigtigste afsnit er afsnit 57, som beskriver hvad revisor generelt skal gøre når de 

bliver opmærksomme på, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation. Nemlig at afdække om 

det har betydning for regnskabet og dermed betydning for konklusionen på regnskabet. 

Når revisor har udført et review må det vurderes om væsentlighedsniveauet er sat rigtigt i forhold til de 

oplysninger revisor nu kommet i besiddelse af og det må vurderes hvad en ændring ville have haft af 

betydning for regnskabet. Det samme gælder for begivenheder efter balancedagen, her må revisor også 

overveje hvad det har af betydning for regnskabet og hvilke foranstaltninger der i givet fald skal tages. Når 

regnskabet er afsluttet må revisor sikre sig at den daglige ledelse vedkender sig sit ansvar i forbindelse med 

regnskabet således at de skriftligt godkender at de har opfyldt deres ansvar. Hvis revisor ikke kan opnå 

denne udtalelse fra ledelsen må det overvejes hvad konsekvens det bør have, enten at man som revisor 

undlader at udtrykke en konklusion eller fratræder, hvis det er muligt. 

Hele formålet ved at få en revisor til at afgive en erklæring er at de udtrykker en konklusion på regnskabet 

og dermed tilføjer den noget værdi i form af øget tillid til oplysningerne i regnskabet. I et review 

sammenhæng skal revisor opnå en begrænset sikkerhed for at regnskabet ikke indeholde væsentlig 

fejlinformation og man viser denne begrænsede sikkerhed ved at lade konklusionen blive udtrykt negativt. 

Revisor kan afgive to former for konklusioner i forbindelse med et review, en konklusion uden 

modifikationer hvilket er den bedste konklusion du kan opnå på et review regnskab. En ikke modificeret 

konklusion betyder reelt, at revisor ikke er blevet bekendt med forhold som giver anledning til at tro at 
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regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Den anden konklusion revisor kan give er en modificeret 

konklusion, den kan deles i yderligere tre former, konklusion med forbehold, afkræftende konklusion eller 

manglende konklusion.  

Det betyder i praksis, at i tilfælde hvor revisor er bekendt med forhold der betegnes som væsentlig 

fejlinformation, kræves der en modificeret konklusion. Hvis revisor vurderer fejlinformationen som 

værende væsentlig men ikke gennemgribende må revisor skrive en konklusion med forbehold og dermed 

forklare hvad der ligger til grund for forbeholdet. I tilfælde hvor revisor vurderer at fejlen både er væsentlig 

og gennemgribende må revisor skrive en afkræftende konklusion. Den sidste konklusion revisor kan give er 

ikke en konklusion da det faktisk ikke skrives som en konklusion men at der i stedet blot skrives at revisor 

ikke udtrykker en konklusion om regnskabet (ISRE) 84. Når revisor er fremkommet med deres konklusion 

kan der opstå situationer hvor de stadig mener at de bør gøre regnskabsbrugeren opmærksom på forhold 

enten omkring forståelsen af regnskabet eller forståelsen af selve reviewet. Denne oplysning fra revisor 

kaldes en supplerende oplysning og kommer lige efter konklusionen på regnskabet. 

En reviewopgave er et regnskab aflagt med begrænset sikkerhed, hvilket bliver understreget ved den 

negative udtrykte konklusion. Det er vigtigt at huske på at når revisor udtaler sig i et review sammenhæng 

gøres det på baggrund af en vurdering af det indhentede bevis. Revisor skal altså bruge sin faglige 

ekspertise og sunde fornuft til at vurdere det resultat der fremkommer ved forespørgsler og analytiske 

handlinger til at udtrykke sin konklusion.  

Hvis man ønsker højere grad af sikkerhed end et review giver har man to muligheder enten at vælge 

udvidet gennemgang hvis det er muligt afhængig af virksomhedens størrelse eller man kan vælge revision 

som er den form for regnskabsaflæggelse der giver størst sikkerhed. I det følgende vil der først være en 

gennemgang af udvidet gennemgang og derefter revision.    

7.2.2 Udvidet gennemgang 

Udvidet gennemgang er en forholdsvis ny erklæringsstandart som ikke er international men kun en del af 

den danske lovgivning. Udvidet gennemgang gav pr. 1. januar 2013 alle virksomhederne i regnskabsklasse B 

mulighed for at vælge en anden erklæringsstandart end revision. Indtil videre har det kun været de små 

regnskabsklasse B virksomheder der har haft gavn af lempelserne af revisionspligten men nu blev det alle 

der fik muligheden for at nedgradere sikkerhedsniveauet. Det betyder at der ikke stilles samme høje krav til 

udarbejdelsen af regnskabet som det er tilfældet når det drejer sig om revision.  

Man har tidligere forsøgt at indføre den udvidet gennemgang i forbindelse med lempelserne af 

revisionspligten i 2010, men det lykkes ikke. At man genovervejede indførelsen skal ses i lyset af EU’s 
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arbejde med ajourføringen af EU’s 8. direktiv (Kiertzner, Når regnskaber ikke revideres, 2013). Tilblivelsen 

af udvidet gennemgang kom på baggrund af ønsket om at give de små og mellemstore virksomheder 

mulighed for at vælge noget andet end revision. Det skyldes at revision bliver mere og mere komplekst og 

krævende rent lovteknisk og det derfor ikke helt kan stå på mål i forhold til de små og mellemstore 

virksomheders behov.  

Hvad er udvidet gennemgang egentlig 

Udvidet gennemgang er rent lovteknisk en revision, hvilket især ses i forbindelsen med den konklusion der 

afgives, den er ved en udvidet gennemgang positiv formuleret ligesom ved en revisionskonklusion. Til 

gengæld kan man sige at udvidet gennemgang i praksis er et review med tillæg af fire særlige 

arbejdshandlinger. Selvom der er tale om at udvidet gennemgang lovteknisk er en revision så skal det 

bemærkes at den ikke har samme høje grad af sikkerhed som en revision. Der er altså stadig tale om en 

erklæring med begrænset sikkerhed ligesom det er tilfældet med et review. 

Selve standarden omkring udvidet gennemgang, der er brugt i denne sammenhæng er som tidligere nævnt 

ikke en international standard. Hvilket betyder at den ikke er udgivet af International Federation of 

Accountants (IFAC) som ellers er den organisation som står bag standarterne. IFAC udarbejder normalt 

standarderne og derefter bliver de oversat til dansk af FSR -danske revisorer. Denne standard er udarbejdet 

af FSR -danske revisorer på baggrund af Erhvervsstyrelsens bilag til erklæringsbekendtgørelsen, som kun 

medtager det som adskiller udvidet gennemgang med et review. Erhvervsstyrelsen har i sin udarbejdelse af 

bilaget lagt vægt på at de ikke vil gentage sig selv altså gentage det som gælder både for review og for 

udvidet gennemgang. FSR -danske revisorer har i stedet ønsket at lave en standard som er ”stand-alone” 

hvilket betyder at man ved at opfylde de krav der stilles i standarden, opfylder alle de krav som der stilles til 

udvidet gennemgang. Man behøver derfor ikke også at kigge på reglerne for review når man udføre en 

udvidet gennemgang efter FSR -danske revisorers standard udgivelse. Begrundelsen for at bruge FSR-

standarden er at den er opbygget på samme måde som de andre opdaterede standarder efter Clarity-

principperne, hvilket gør den mere genkendelig og overskuelig når man skal udarbejde et regnskab efter 

reglerne for udvidet gennemgang.  

I det tidligere afsnit omkring review efter ISRE 2400 er det gennemgået hvordan udarbejdelsen af et review 

regnskab foregår, ved at fremhæve nogle af de væsentligste punkter i standarden. For ikke at gentage disse 

punkter som også vil være væsentlige ved udarbejdelsen af udvidet gennemgang ses der i det følgende kun 

på forskellen mellem review og udvidet gennemgang.  
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Forskellen mellem review og udvidet gennemgang 

Helt grundlæggende er forskellen på review og udvidet gennemgang kravet om de fire supplerende 

arbejdshandlinger og dem kommer vi til senere i dette afsnit. Først ser vi på forskelle i forbindelse med 

planlægningen og udførelsen af den udvidede gennemgang. Her er der forskel på revisors tilknytning til 

virksomheden, ved udvidet gennemgang er revisor valgt på virksomhedens ordinære generalforsamling og 

anmeldt til erhvervsstyrelsen som revisor for virksomheden (Kiertzner, Når regnskaber ikke revideres, 

2013). Dette er ikke tilfældet når revision ellers er fravalgt, der har virksomheden ingen tilknyttet revisor i 

erhvervsstyrelsen. En anden forskel på review og udvidet gennemgang er udformningen af konklusionen 

som ikke er negativ formuleret ved udvidet gennemgang men i stedet er formuleret positivt. Det næste er 

ikke en forskel mellem review og udvidet gennemgang men en forskel mellem udvidet gennemgang og 

revision. I forhold til kommunikation mellem revisor og ledelse er der ikke krav om udarbejdelse af 

protokollat som der er ved revision, Men det kan have sin fordel at aftale at forsætte protokollatet hvis 

virksomheden veksler meget mellem udvidet gennemgang og revision, på den måde opnås kontinuitet i 

kommunikationen mellem revisor og ledelse.  

Den helt store forskel på review og udvidet gennemgang er som tidligere nævnt de fire specifikke 

arbejdshandlinger (FSR, Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter 

årsregnskabsloven, 2013) den første arbejdshandling handler om at der skal indhentes udskrifter fra 

tingbog, personbog og bilbogen på balancedagen. På den måde sikre revisor sig bevis for virksomhedens 

aktiver, forpligtigelser, sikkerhedsstillelser osv. hvis de er blevet tinglyst. Anden arbejdshandling handler 

om at revisor skal indhente engagementsbekræftelse hos virksomhedens pengeinstitutter for på den måde 

at opnå højeste bevis for at det er de korrekte oplysninger der afspejles i regnskabet.  

Tredje arbejdshandling drejer sig om advokatbrev. Her skal revisor forespørge virksomheden om de har 

gjort brug af advokat i regnskabsåret. Hvis det bekræftes skal revisor rette advokaten eller advokaterne 

henvendelse, for at finde ud af om virksomheden er indblandet i sager, som kan have betydning for 

regnskabet og i så fald hvilken betydning.  

Den sidste arbejdshandling drejer sig om kontrol af indberetningerne til SKAT som både indeholder 

oplysninger om betalte skatter og diverse andre afgiver såsom moms og lønsumsafgifter. Her skal revisor 

tjekke minimum tre perioder eller et færre antal så frem der ikke er tre perioder at tjekke. Det skal dog 

bemærkes at der tjekkes for om der er overensstemmelse mellem bogføringen og indberetningen men at 

bogføringen i sig selv ikke tjekkes. Således at hvis der er en fejl i bogføringen gør det ikke at der er en fejl i 

forbindelse med indberetningen og må det vurderes om der kan ifalde ledelsesansvar og dermed at det 

udløser en supplerende oplysning til regnskabet. 
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Det er altså disse fire handlinger som gør forskellen mellem udvidet gennemgang og review. Det er disse 

fire handlinger der giver den udvidede gennemgang et højere sikkerhedsniveau end review, men stadig en 

begrænset sikkerhed i forhold til ved en revision hvor der er høj grad af sikkerhed. Det betyder altså at 

ønsker man et højere sikkerhedsniveau end det som man får ved en udvidet gennemgang må man gå over 

til revision for på den måde at opnå det højeste sikkerhedsniveau som revisor kan afgive en erklæring med. 

I det følgene afsnit vil revisionen gennemgås. 

7.2.3 Revision 

At udføre en revision som revisor betyder flere ting, at udføre en revision er ikke blot en enkelt vejledning 

eller standard man skal efterkomme. Det er til gengæld en lang række af standarder (ISA’er), der skal tages 

stilling til. Det er disse som skal hjælpe revisor igennem en revision, således at det i sidste ende udmønter 

sig i en revisionserklæring der giver høj grad af sikkerhed. 

Dette afsnit vil i overordnede træk give læseren et overblik over det forløb, der foregår når revisor skal 

udføre en revision og afgive en revisionserklæring uden at man vil kommer nærmere ind på de forskellige 

standarder.  

Helt grundlæggende skal revisor tage stilling til om man vil udføre opgaven, om man kan udføre opgaven og 

om man må udføre opgaven. Denne accept må man igennem inden man begynder på selve opgaven da det 

ikke nytter at starte opgaven op, for derefter at blive opmærksom på at man ikke må udføre opgaven fx 

fordi man ikke er uafhængig. Herefter må revisor sikre sig, at der er styr på kvalitetsstyringen på opgaven 

og at der bliver taget de fornødne forholdsregler for at der ikke er foregået besvigelser i forbindelse med 

opgaven.  

Et af de vigtigste elementer for revisor er dokumentation, revisor skal til hver en tid sikre sig at der er 

dokumentation for udført arbejde. Populært sagt, hvad der ikke er dokumenteret er ikke udført. Dvs. at 

revisor til hver en tid skal beskrive og forklare hvordan man har sikret sig en given post i regnskabet er 

korrekt.  

Efter at revisor har gjort sit indledende arbejde må revisionen planlægges således at revisor gør klart 

hvordan man har tænkt sig at udføre revisionen for at opnå tilstrækkelig revisionsbevis for at kunne udtale 

sig i revisionserklæringen. Som en del af planlægningen er det også, at identificere risiciene for fejl, 

væsentlighed og hvad man gør i forhold til netop disse risici. Helt generelt betyder det at revisor må 

vurdere hver post i regnskabet for hvor risikofyldt den er, desto mere risikofyldt desto større krav om 

revisionsbevis. Hvordan revisor opnår sit revisionsbevis findes der også standarder for, som hjælper revisor 

med hvordan man bedst mulig opnår egnet revisionsbevis i en given situation.  
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Når revisor har udført sin revision og opnået et tilstrækkeligt revisionsbevis for alle væsentlige poster er det 

tid til at sammenfatte hvad revisor har fundet ud af. Det gøres ved at udarbejde en erklæring om 

regnskabet hvor man først fortæller om den regnskabsmæssige begrebsramme som regnskabet er 

udarbejdet under, herefter beskriver revisor hvilket ansvar revisor har og hvorledes revisionen er forløbet 

og dette føre til en konklusion. Som det også er tilfælde i review og udvidet gennemgang har revisor den 

mulighed at modificere deres påtegning hvilket vil sige at de kan tage forbehold og give supplerende 

oplysninger omkring regnskabet. Hvilket gør læser opmærksom på at der er forhold hvor revisor er uenig 

med ledelsen, omkring regnskabsaflæggelsen eller at revisor mener at der er fejl som gør at regnskabet 

ikke er retvisende.  

Nedenfor er vist en model fra FSR som viser revisorernes forskellige erklæringstyper og hvilken grad af 

sikkerhed de giver. 

7.2.4 Model fra FSR over erklæringer 

Nedenfor er der indsat en overbliksmodel over revisors ydelser og hvad der er kendetegnet ved dem hver 

især og med hvilken sikkerhed revisor afgiver sin erklæring med. 

Figur 10 

 

(FSR, Hvem står på mål for årsregnskabet?, 2014) 
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7.2.5 Anden regulering af revisors arbejde 

Ud fra de forrige afsnit har man fået en indikation af horledes revisors arbejde er reguleret når der tales om 

regnskaber og hvilke erklæringer revisor kan påføre et regnskab. Revisors arbejde med regnskaber handler 

meget forenklet om at se på virksomhedernes bogholderi og opstille et regnskab. Hvorefter udtaler de sig 

om det ved at afgive en erklæring med en eller anden grad af sikkerhed.  

Revisors arbejde er dog langt mere end det, revisors arbejde er ikke kun bestemt ud fra diverse 

internationale standarder som beskriver og forklare hvordan man laver et regnskab. Revisor er i kraft af sin 

unikke position i samfundet som offentlighedens tillidsrepræsentant en person med en vis form for 

autoritet. Hvilket også betyder at revisor også er reguleret af mange andre love og bekendtgørelser. Det er 

netop disse love og bekendtgørelser der er med til at gøre at revisor har en helt særlig position i samfundet. 

Både overfor virksomhederne men også overfor offentligheden, der bruger revisor som en form for 

kontrollant.  

Revisor er i overvejende grad reguleret fra EU som via det 4. og 8. direktiv har udstukket nogle 

retningslinjer som EU landene så skal indarbejde i egen regulering. Det har ført til en række love og 

bekendtgørelser så som revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen, uafhængighedsbekendtgørelsen osv. For 

en nærmere gennemgang af denne regulering kan bilag 2-8 med fordel læses.  

dette afsnit omhandler, fordi det ønskes at læseren får en forståelse af at revisors arbejde ikke blot er at 

opstille et regnskab men at det er mere komplekst og at revisors rolle i samfundet er defineret gennem 

mange love og bekendtgørelser.      
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8. Den empiriske undersøgelse 
Den empiriske undersøgelse har til formål at svare på specialets problemformulering og tager 

udgangspunkt i analysemodellen. Som først har haft til formål at give et indblik i revisors arbejdsfelt og 

dens regulering som er med til at danne rammen om opgaven. Herefter Kommer teorien og det indsamlede 

data som sammen peger hen på specialets undersøgelsesspørgsmål som nu vil blive besvaret i dette afsnit.  

Den første del af den empiriske undersøgelse handler om SMV’erne opfattelse af revisionspligt og revisors 

rolle i forhold til deres situation. Her er udgangspunktet en spørgeskemaundersøgelse af SMV’erne selv og 

Jill Collis undersøgelser af emnet i Storbritannien. Anden del af undersøgelsen er revisorernes opfattelse af 

deres egen rolle i forhold til SMV’erne og revisionspligten af SMV’erne og hvad det betyder for samfundet. 

Her er tages der udgangspunkt i et mindre spørgeskema udsendt til en mindre gruppe af registrerede 

revisorer og en del sekundært data bestående af artikler og kommentarer fra FSR -danske revisorer og en 

analyse af revisors erklæringer lavet i samarbejde mellem CBS og FSR (Thomas Riise Johansen, 2014). Til 

den sidste del af den empiriske undersøgelse er der hovedsageligt kun brugt sekundært materiale. Der har 

bestået af en række artikler, kommentarer og andre analyser som har haft til opgave at sige noget om 

revisionspligten i et samfundsmæssigt perspektiv 

Disse tre dele har hver deres delkonklusion, som til samme er med til at besvare specialets 

problemformulering som til sidst sammenfattes i den endelige konklusion.   

8.1 En introduktion af SMV’erne og spørgeskemaundersøgelsen 

Helt overordnet set er det forsøgt kun at ramme virksomheder der har mulighed for at fravælge revision i 

denne undersøgelse og dermed kun få svar fra de virksomheder det hele handler om. Umiddelbart via 

nogle baggrunds tjek og kryds af besvarelserne omkring omsætning, balance og antal ansatte ses det at der 

muligvis kan være fem respondenter som overskrider de grænser som gør det muligt at fravælge revision. 

Hvis man regner på det, svare det til at under 2% af besvarelserne kan stamme fra virksomheder der ikke 

kan fravælge revision, dette anses for værende af så lille betydning at der ses bort fra det i analysen.  

Udover at det er forsøgt kun at ramme respondentvirksomheder hvor der er mulighed for at fravælge 

revision er det også interessant at se hvem der har besvaret spørgeskemaet på virksomhedernes vegne. I 

figur 7 nedenfor er der et overblik over hvem som har besvaret spørgeskemaet. Ejerne er dem, som er 

størst repræsenteret med 66% hvorefter direktører og ledelsen står for knap 25% af besvarelserne. Det kan 

altså konstateres at det er virksomhedernes øverste organer som udtaler sig omkring hvad de mener om 

revision og revisionspligten af deres virksomhed.  
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Figur 11 

 

 (egentilvirkning, Spørgeskema, SMV'ernes holdning til revision og fravalg af revision, 2016) 

Der er her besvarelser fra en gruppe mennesker som det må antages at have stor forståelse for deres 

virksomhed og deres situation. Til gengæld kan vi ikke sige noget omkring deres forståelse for revision og 

revisionspligt. Dette er et bevidst valg, da ønsket med undersøgelsen var at finde ud af hvad den 

”almindelige” SMV-virksomhed havde af forhold til revision og revisionspligt. Det kan derfor også betyde at 

der kan opstå situationer igennem undersøgelsen som viser at netop denne gruppe ikke altid er klar over 

eller bevidste omkring hvad revision og revisionspligt egentlig kan betyde for netop deres virksomhed.  

Herefter kan det være interessant at se hvor virksomhederne har hjemsted for at se om der er nogle 

regioner som ikke er repræsenteret i undersøgelsen. Fordelingen kan ses figur 8 nedenfor.  

Figur 12 

 

(egentilvirkning, Spørgeskema, SMV'ernes holdning til revision og fravalg af revision, 2016) 
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Der er virksomheder repræsenteret fra hele landet med en hovedvægt på virksomheder i hovedstaden 

uden at dette er markant. Det antages derfor at der er en god spredning og at der ikke umiddelbart er 

noget som vil have betydning for undersøgelsen som sådan. 

Efter at have set på respondenterne er det tid til at se på hvordan de har besvaret spørgeskemaet og hvad 

man kan udlede af de besvarelser der er lavet.  

8.1.1 Hvad mener SMV’erne om revision og revisionspligt? 

Til at starte med er virksomhederne er blevet spurgt om hvilken type erklæring de får på deres regnskab se 

bilag 9, spørgsmål. 8, deres besvarelser viser at koncentrationen er meget høj omkring revision 71% og 

meget lav omkring assistance 10% hvilket kan give en identifikation af at respondenterne ikke er helt klar 

over hvad de egentlig svare på. Men at de har en formodning om at når de har en revisor til at lave deres 

regnskab så må det også være en revision. Hvorfor det vurderes at der er fejl ved undersøgelsen, skal ses i 

sammenhæng med bilag 10, der er en undersøgelse af revisorerklæringer. Undersøgelsen siger noget om 

hvordan de erklæringer revisor laver fordeler sig på de forskellige typer af erklæringer, når man 

sammenholder disse to undersøgelser skulle man gerne have at de stemmer nogenlunde overens. Da det 

ikke bør have betydning om man spørger revisor som udarbejder erklæringen eller om man spørger 

virksomheden der modtager erklæringen. Hvad der skyldes denne forskel kan der være flere forklaringer 

på, det kan være et tilfælde som gør at netop dem som har valgt at besvare spørgeskemaet i den her 

undersøgelse er virksomheder der får revideret deres regnskab. Det kan være misforståelse/uvidenhed fra 

respondenterne omkring hvad en revisorerklæring er eller det kan være selve udvælgelsen af 

respondenterne som ikke har været repræsentativ nok. I den følgende analyse ses der bort fra denne 

mulige fejl da det ikke kan påvises hvor den stammer fra men det skal overvejes om det har af betydning i 

forhold til analysens konklusion.  

Efter at have set at der umiddelbart er en form for overvurdering af at virksomhedernes regnskab er 

forsynet med en revisionserklæring er det være interessant, at se, hvad disse respondenter svare på 

spørgsmålet omkring frivillig revision. Da man umiddelbart kan få den tanke at de også må være meget 

positive stemte overfor revision på trods af at revisionen blev frivillig. Virksomhederne er i den forbindelse 

blevet spurgt om de ville lade sig revidere, hvis det var frivilligt. Dette spørgsmål er inspireret af Jill Collis, 

som har haft dette spørgsmål med i flere af hendes undersøgelser (Jill Collis, 2004) (Collis, Audit Exemption 

and the Demand for Voluntary Audit: A Comparative Study af the UK and Denmark, 2010). I denne 

undersøgelse viser det sig at 63% af de adspurgte ville lade deres regnskab revideres selvom det ikke er 

lovpligtigt. Dette resultat er interessant i forhold til Jill Collis undersøgelse i Storbritannien fra 1999 som 

fremkom med det samme resultat nemlig at 63% af ville lade deres regnskab frivilligt revidere. Er dette 
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sammenfald blot et tilfælde og spiller det ingen rolle at målingerne er lavet med 17 års forskel det kan Jill 

Collis undersøgelse fra 2003 og 2004 måske være med til at besvare. Her har hun nemlig lavet endnu en 

undersøgelse i Storbritannien og i Danmark hvilket bør have en større sammenligningsværdi.  

Jill Collis undersøgelser viste at der i 2003 var sket et fald i ønsket om frivilligt at lade sig revidere, således at 

der nu kun var 43%, som stadig ville have deres regnskaber frivilligt revideret. For Danmark viste 

undersøgelsen at 41% ville lade deres regnskab revidere frivilligt. Disse resultater sammenholdt med denne 

undersøgelses resultat viser at der er en meget stor forskel på undersøgelsen fra 2004 og til nu. Hvad der er 

grund til denne store forskel og om hvilken undersøgelse der er mest korrekt kan være svært at svare på. 

Undersøgelsen fra 2004 er lavet før man overhoved har lempet i revisionspligten. Hvilket vil sige at 

respondenterne dengang ikke har stiftet bekendtskab med hvad det egentlig betyder at lade sig frivilligt 

revidere. Hvor man i undersøgelsen fra i år har haft lempet revisionspligten for de mindste i ca. 10 år og 

dermed har respondenterne muligvis også en forståelse af hvad det betyder at fravælge revision. At der er 

en langt højere andel som vil lade sig frivilligt revidere i 2016 kan måske forklares ved, at de ikke selv føler 

sig i stand til at leve op til de krav, som trods fravalget af revision så alligevel stilles. Eller fordi 

respondenterne ikke er helt klar over hvad det vil sige at få revideret deres regnskab, at de er af den 

opfattelse at når de bruger revisor, så får de også deres regnskab revideret. Dermed er de ikke 

opmærksomme på, om deres regnskab egentlig er forsynet med en påtegning, med en lavere grad af 

sikkerhed. Til spørgsmålet har respondenterne haft mulighed for at kommentere deres svar hvilket 36 af 

respondenterne har valgt. Kommentarerne kan ses i deres fulde form i bilag 9, spg. 10  her nedenfor er 

svarene blevet kategoriseret i følgende fire kategorier for at give et overblik over besvarelserne. 

Figur 13 

 

(egentilvirkning, Spørgeskema, SMV'ernes holdning til revision og fravalg af revision, 2016) 

Som det ses i figur 9 ovenfor har lidt under halvdelen af dem som har valgt at begrunde deres svar, svaret 

at de selv mener de er i stand til at udarbejde regnskabet og derfor ikke ser nogen grund til at få det 

revideret frivilligt. Det samme gælder for den gruppe som har angivet penge som begrundelse for at de ikke 
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ser nogen grund til at få deres regnskab revideres. Det kan altså tyde på at dem som ikke lader deres 

regnskab revidere, i høj grad selv laver deres regnskab. Det kan betyde at de ikke blot fravælger revision 

men også revisor, hvilket kan have betydning for kvaliteten af regnskaberne. 

I gruppen som har andre faktorer som deres begrundelse, siger fire ud af de seks, at det er et krav fra andre 

som gør at de får revideret deres regnskab. De sidste to siger at det kommer an på hvad fremtiden byder på 

om de vil lade deres regnskab frivilligt revidere, hvilket også er noget af det som Jill Collis kom frem til i 

hendes undersøgelse fra 2004 (Jill Collis, 2004). Så det er altså ikke kun lovgiver som stille krav til 

virksomhedernes regnskaber men fx banken, eksterne investorer og koncernpolitik der har indflydelse på 

om man lader sig frivilligt revidere. En anden faktor som to af respondenterne har påført som begrundelse 

er ønsket om kontrol, for at undgå fejl i deres regnskab. Desværre har de ikke givet en klar formulering på 

hvilken kontrol de ønsker og hvad for nogle fejl de er bange for at begå, derfor er det svært at sige om det 

vil kunne blive løst af andet end revision.   

En del af begrundelserne kommer fra dem, som har fravalgt revision og det giver en fornemmelse af at de 

gerne vil retfærdiggøre deres fravalg af revision. Det kan fx betyde, at det ikke er velset i samfundet at 

fravælge revision, at dem der fravælger har et dårligt ry og derfor vil man ikke rigtig være ved, at man har 

fravalgt. Det kan også være en af forklaringerne på den store forskel i respondenterne svar omkring frivillig 

revision, set i forhold til den undersøgelse der var lavet i 2004 af Jill Collis.  

For at få en bedre forståelse af hvad virksomhederne synes om revision har man i undersøgelsen forsøgt 

med et holdningsspørgsmål hvor respondenterne skulle svare ud fra hvor enig de er i otte forskellige 

udsagn. Her har man fået alle virksomheder til at svare uanset om de har fravalgt revision eller ej, da det 

vurderes at selvom man har fravalgt revision, kan man godt have en mening omkring det. Helt overordnet 

set har man sat svarmulighederne op på en skala delt i fem. Hvis man er enig svare man 5 eller 4 afhængig 

af graden af enighed og er man uenig svare man 1 eller 2 afhængig af graden af uenighed og hvis man svare 

3 må det være mellemting, der hvor man hverken er enig eller uenig. Hvis man sammenfatter 

besvarelserne har de været yderst positive overfor revision, 61% af svarene har været på den positive side 

hvor respondenterne har været enige i udsagnet og kun 13% har været på den negative side og været 

uenige omkring udsagnene. Det betyder at lige omkring ¼ del af de adspurgte ikke har haft nogen holdning 

til udsagnene. Hvilket kan betyde flere ting, fx at virksomheden ikke har en holdning til udsagnet, 

virksomheden ikke forstår spørgsmålet eller fordi det er det nemme at svare hvis man ikke helt orker 

spørgeskemaet og man bare gerne vil videre i skemaet.  
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Kigger man lidt nærmere på besvarelser kan man i figur 10 ovenfor ses virksomhedernes svar sammenfattet 

til en procent således at man kan se hvad respondenterne samlet set har svaret til det givne udsagn. 

Figur 14 

 

(egentilvirkning, Spørgeskema, SMV'ernes holdning til revision og fravalg af revision, 2016) 

Det første udsagn viser at langt de fleste respondenter er enige om at revision er en kontrol af regnskab og 

bogføringssystemer. Hvilket man ud fra dette skema godt kan få et indtryk af, at det må være det som disse 

respondenter anser som værende den vigtigste opgave for revisor når de revidere et regnskab. Andet 

udsagn i tabellen går på om revision er med til at beskytte mod svindel, det er 53% af de adspurgte enig i. 

28% har svaret tre på skalaen, det bør overvejes om det skyldes spørgsmålets tvetydighed eller manglende 

præcisering da der ikke står noget om hvilken form for svindel revision beskytter mod.  

De næste to udsagn handler om, at revision forbedre kvaliteten og troværdigheden af de finansielle data. 

Her er en stor del af respondenterne sikre på, at troværdigheden øges ved en revision, men kvaliteten 

følger ikke med ifølge respondenterne. Hvad kan forklare denne forskel, at det er revision som øger 

troværdigheden af de finansielle oplysninger men at det ikke skyldes at kvaliteten bliver bedre pga. en 

revision? Det kan betyde at respondenterne ikke mener at det arbejde revisor udfører, er med til at forhøje 

kvaliteten/ øge sikkerheden i en revision. Men at det blot er selve revisors tilstedeværelse og udformning af 

regnskabet som øger troværdigheden de finansielle oplysninger.   

De tre næste udsagn handler om, at revision øger sikkerheden i forhold til kapitalejere, långivere og 

leverandøre. I forhold til kapitalejerne og långiverne er ca. 30% helt enig i at revision øger sikkerheden for 

denne gruppe. Hvorimod kun 21% af respondenterne er helt enige i at sikkerheden ved en revision øges for 

leverandørerne. Overordnet set er størstedelen af respondenterne positive og mener at revision øger 
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sikkerheden, det interessante er, at de ikke er helt enige altså at de vælger 4 på skalaen. Det giver et billede 

af at de ikke er helt overbeviste om at revision øger sikkerheden hvilket er et spændende paradoks. Da det 

ud fra revisors synsvinkel er det arbejde, som skal give den størst mulige sikkerhed for at regnskabet er 

retvisende. Det kan give et billede af at der ikke er den rette forventningsafstemning mellem revisor og 

SMV-klienter, at klienterne muligvis ikke er rustet godt nok til, at kunne differentiere mellem revisors 

ydelser. Det kan også skyldes at respondenterne ikke forstår forskellen i ydelserne, hvilket også var en 

overvejelse i forbindelse med det første spørgsmål i analysen, angående hvilken erklæring klienterne får på 

deres regnskab.  

Det sidste udsagn handler om at revision har en positiv effekt på selskabets kreditværdighed, her ser vi 

samme billede som tidligere respondenterne er positive men ikke helt enige, de har en formodning om at 

revision har en betydning for kreditværdigheden, men de har svært ved at placere hvor stor en betydning 

det har.  

Samlet set giver undersøgelsen her en indikation af at SMV-klienterne ikke har helt styr på hvad en revision 

egentlig er, hvad forskellen er på en revision og de andre ydelser revisor har at tilbyde. Derfor kan det være 

svært for SMV-klienten at gennemskue hvad der er bedst i deres situation. Om det giver mening for netop 

dem at fravælge revision og dermed spare penge som de kan bruge på at udvikle virksomheden. Hvilket er 

det man fra politisk hold ønsker når man lemper revisionspligten. I det følgende afsnit vil vi se på hvordan 

SMV-klienterne ser på muligheden for at fravælge revision.   

8.1.2 Hvordan opfatter SMV’erne selv deres mulighed for at fravælge revision? 

I undersøgelsen har man spurgt respondenterne om de har overvejet at fravælge revision og hvorfor de har 

overvejet det. Hertil svare 1/3 del at de har overvejet at fravælge revision og 2/3 dele har ikke overvejet 

det. Af dem som har besvaret at de har overvejet at fravælge revisionen har 58% af dem givet en 

begrundelse som kan kategoriseret til at dreje sig om økonomi. De mener ikke at en revision er noget der 

bibringer deres virksomhed værdi i forhold til den udgift det er for dem.  

Langt de fleste havde ikke overvejet at fravælge revision og kigger man på deres begrundelser kan de 

sammenfattes i følgende figur 11 
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Figur 15 

 

(egentilvirkning, Spørgeskema, SMV'ernes holdning til revision og fravalg af revision, 2016) 

Ser man op på figuren kan man se at langt størstedelen som har besvaret dette spørgsmål har besvaret det 

med en begrundelse om at det er dejligt at få kontrolleret bogføringen, at det giver sikkerhed for, at det 

man har gjort, er korrekt. Herefter er der en gruppe som ikke ønsker at fravælge revision, de synes deres 

samarbejde med revisor er godt. De føler ikke at de selv er i stand til at udføre arbejdet og derfor har de 

valgt at udliciter det til revisor. Dermed siger de første fire søjler måske mere om revisor end det reelt siger 

noget om revision og hvorfor man ikke har overvejet at fravælge revision. Den næstsidste søjle handler om 

at revision er en blåstempling af virksomhedens regnskaber og at dem, som har besvaret spørgsmålet, har 

følt at det har givet deres regnskab værdi, at det bliver revideret. Det vil sige, at det her handler om at 

revision er et bevidst tilvalg.  

Den sidste søjle handler om at der i nogle tilfælde er omstændigheder som gør at man ikke kan fravælge 

revision fx krav fra kapitalejere, samarbejdspartner, långivere osv. Det viser altså at det ikke altid er nok at 

man har mulighed for at fravælge revision i det selskabsretlige sammenhæng, men at der også er andre 

som kan ønske den sikkerhed som en revisionspåtegning giver. 

Det her var altså hvad SMV’erne havde af overvejelser i forbindelse med at fravælge revision. Hertil vil det 

være interessant at se hvad det har haft af betydning for de selskaber der faktisk har valgt at fravælge 
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revision, hvilket vi vil se på i det følgende. Som den altovervejende begrundelse for at fravælge revision er, 

ønsket om at spare penge på regnskabsassistance hvilket 42% har svaret. Herefter ligger de resterende 

besvarelser meget lige. 19% har angivet at de synes at regnskab og revision er en tung byrde som de helst 

er foruden. 22% af de adspurgte har fravalgt revision pga. råd givet af revisor eller samarbejdspartner og 

17% ønsker at spare tid på regnskabet, bilag 9 spg. 23. Der er ingen tvivl om at en del virksomheder ser det 

som værende unødige penge der bruges på revisor og derfor ønsker at mindske dette. Det er 

opsigtsvækkende er alligevel at 17% alligevel svarer at de ønsker at spare tid på regnskabet og derfor har 

fravalgt revision. Her skal man have for øje at SMV’erne kun har mulighed for at fravælge revision af 

årsrapporten, de skal stadig udarbejde og indsende virksomhedens årsrapport til Erhvervsstyrelsen og 

indsende selvangivelse til SKAT. Så alt andet lige må virksomheder skulle bruge tid på at udarbejde et 

regnskab. Dermed kan det være svært at se hvor meget tid virksomheden egentlig vil spare ved at fravælge 

revision.  

Der er som sagt ingen tvivl om at omkostningerne ved en revision har betydning for virksomhederne, men 

hvad sparer de egentlig når de fravælger revision? Det spørgsmål er respondenterne blevet bedt om at 

besvare bilag 9. spg. 24. 33 respondenter har besvaret spørgsmålet og gennemsnitlig set har de sparet lige 

knap 16.000 kr. på at fravælge revision. Spørgsmålet har Jill Collis også forsøgt at svare på i hendes 

undersøgelser. Det har vist sig at det kan være meget svært at svare på, da det kan være svært at adskille 

hvor meget man bruger på revision og på andet arbejde revisor udfører. Det må man derfor også overveje i 

forbindelse med denne undersøgelse, at besparelserne muligvis er overvurderet fordi SMV’erne ikke er i 

stand til at gennemskue hvor stor del af deres regning der er baseret på revision og andet. Samtidig kan det 

heller ikke udelukkes, at SMV’erne glemmer de meromkostninger der muligvis er hvis de fx selv skal 

indberette regnskab og selvangivelse til myndighederne. Samt de øgede omkostninger der muligvis er til 

bogholder osv. derfor er det også svært at konkludere hvad et revideret regnskab egentlig koster, da det er 

meget individuelt. Til sidst i vurderingen af hvad SMV’ernes holdning til muligheden for at fravælge revision 

er respondenterne blevet spurgt om, hvad de tror det har af betydning for diverse samarbejdspartnere hvis 

de vælger fravælger revision. I tabellen nedenfor er det forsøgt at give et overblik over betydningen i 

procent. 
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Figur 16 

 

(egentilvirkning, Spørgeskema, SMV'ernes holdning til revision og fravalg af revision, 2016) 

Umiddelbart giver figur 12 ovenfor det indtryk, at respondenterne ikke mener at det har nogen betydning 

for dem hvis de fravalgte revision. De er i hvert fald helt overbeviste om at det ingen betydning har for 

virksomheder i samme branche, samarbejdspartnere eller leverandøre at de fravælger revision. Hvad det 

skyldes er svært præcist at svare på, men det er tankevækkende at de ikke mener det har nogen betydning 

for leverandørerne. Langt de fleste har en eller anden form for kredittid hos en leverandør og derfor skulle 

det da være underligt hvis de er helt ligeglade med virksomhedernes regnskaber. Måske er respondenterne 

i denne undersøgelse ikke opmærksom på hvad man egentlig kan bruge regnskabsinformation til og derfor 

tager de let på betydningen af fravalg af revision. En anden grund kunne være at respondenterne her ikke 

har nogle større og faste leverandører og ser derfor ikke på fx kredittid eller vilkår som værende af 

betydning for deres selskab.  

Når man kigger på tabellen ovenfor er det svært at forklare hvorfor så mange vælger ikke at fravælge 

revision. Når det kan virke som om, at de hovedsageligt er overbevist om, at et fravalg ikke vil have den 

store betydning i forhold til de oplistede kategorier. Der må altså være andet som fastholder 

respondenterne til revision og det kan givetvis være nogle af de faktorer der tidligere er beskrevet. Det kan 

fx være ønsket om en kontrol af regnskabsmateriale, sikkerhed for at det man har lavet er korrekt, en 

blåstempling overfor omverden osv. Der er helt sikkert også andre ting som spiller ind og som ikke kan 

forklares ud fra denne undersøgelse.  

8.1.3 Hvilken betydning har revisor for SMV’erne?  

For at kunne besvare dette spørgsmål må man først se på hvem virksomhederne har til at hjælpe sig og 

hvad de laver for dem. Det er helt tydeligt at hovedvægten af det arbejde der bliver foretaget af 

statsautoriseret, registreret og godkendt revisor er udarbejdelse af virksomhederne regnskab og opgørelse 
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af deres skat. Ud fra figuren i bilag 9, spg. 11 er det tydeligt at det er de autoriserede revisorer som bliver 

foretrukket når det drejer sig om virksomhedernes økonomi. Det giver en klar identifikation af at SMV’erne 

i høj grad sætter deres lid til en uddannet revisor som deres primære samarbejdspartner og rådgiver når 

det gælder økonomi.  

Hvad der så spiller ind når SMV’erne vælger revisor, det har undersøgelsen også forsøgt at svare på. Her er 

respondenterne blevet bedt om blandt andet at tage stilling til, hvor meget revisors titel, troværdighed, 

kompetencer, service og pris har af betydning for deres valg. Her viste det sig at revisionsselskabet navn 

ikke havde den store betydning for valget af revisor. Det drejede sig mere om revisors kompetencer og 

troværdighed, der var det afgørende for respondenternes valg af revisor. Over halvdelen af de adspurgte 

angav også prisen som værende af betydning, hvorimod revisors titel ikke er afgørende for SMV’erne. Det 

viser altså at revisorer om noget skal sikre sig at de optræder troværdigt. At de har de rette kompetencer 

fremfor hvor de kommer fra og hvilken titel de har, blot de er autoriserede. Det må dog siges at 

kompetencer vel langt henad vejen også har en baggrund i uddannelse og titel for en revisor. Men det skal 

dog bemærkes at der også kan være dygtige folk uden titel og revisorer med titel som er knap så dygtige.     

Efter at have set på hvad der har betydning for valget af revisor vil det være interessant at se på hvordan 

SMV’erne opfatter revisor. Det har undersøgelsen prøvet at få svar på ud fra et holdningsspørgsmål med 

fem forskellige udsagn. Til dette spørgsmål har 48% af respondenterne svaret at de ikke ser revisor som en 

byrde for selskabet, men at de snare anser dem som nødvendighed. Undersøgelsen har vist at 56% anser 

revisor som en nødvendighed i overvejende og høj grad. Til gengæld er respondenterne delt meget lige i 

forhold til om de anser revisor som værende selskabets nærmeste økonomiske rådgiver. Denne besvarelse 

kan muligvis være sløret af at der til udsagnet er tilføjet ordet værdiskabende. Det kan være svært 

umiddelbart at forstå, hvordan det skal forstås og derfor er svarende måske præget af denne tilføjelse. 

Muligvis er revisorerne ikke SMV’ernes nærmeste rådgiver, men der er trods alt knap 39%, som mener at 

revisor er sparingspartner for dem også i andre forbindelser end når det gælder regnskab. Det må alt andet 

betyde at SMV’erne har et behov for revisorerne og deres rådgivning. På den måde må de alt andet lige 

mene, at det er værdiskabende for dem at benytte sig af revisor se bilag 9, spg.16.  

Når man har set på hvad det er som har betydning for valget af revisor og hvordan SMV’erne opfatter 

revisor kan man føre det over på hvilken rådgivere og sparingspartnere SMV’erne ellers bruger. Helt 

overordnet set, viser undersøgelsen at lige knap halvdelen af SMV’erne ikke bruger andre rådgivere end 

revisor. Men at der også er nogle som bruger mere end en ekstern rådgiver ud over revisor, i nedenstående 

figur 13 kan man se hvordan fordelingen af andre rådgivere er og hvordan SMV’erne bruger disse 

rådgivere. Det som er særlig interessant i denne tabel er de grå-markerede felter.  
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Til at starte med kan det være interessant om man kunne se en forskel i at bruge statsautoriseret revisor og 

registreret revisor. Tabellen kan give et billede af at dem som bruger en registreret revisor ikke har samme 

behov for at bruge andre rådgivere altså at registrerede revisorer i højere grad yder økonomisk rådgivning 

som en samlet pakke hvor de statsautoriserede er mere tilbøjelige til at holde sig til deres kerne ydelser 

nemlig revision og udarbejdelse af regnskaber. Om det har indflydelse her er svært at sige, men der kan 

være en formodning om at de statsautoriseret generelt har større virksomheder som klienter, der alt andet 

lige er mere komplekse og dermed også kan have et større behov for særlig viden og dermed anden ekstern 

ekspertise.  

Figur 17 

 

(egentilvirkning, Spørgeskema, SMV'ernes holdning til revision og fravalg af revision, 2016) 

Tabellen viser også noget om de virksomheder der ikke benytter sig af revisor og det er opsigtsvækkende at 

65% af dem som ikke benytter sig af en revisor slet ikke benytter sig af anden rådgivning. Det vil altså sige 

at de ikke blot har fravalgt revision, men de har også fravalgt andre rådgivere til at hjælpe og vejlede dem 

omkring virksomhedens økonomi og regnskab. De må dermed mene at de selv er i stand til at udarbejde 

deres regnskab opgøre deres skat osv. Hvad skyldes at denne gruppe er så sikre i at de selv kan udføre 

arbejdet? I nogle tilfælde er ønsket om at mindske omkostningerne muligvis drivkraften, andre forklaringer 

kan være virksomhedens simple struktur, ejerens uddannelsesmæssig baggrund som gør brugen af 

professionelle overflødig osv. Ja begrundelserne kan være mange og det kan være interessant at undersøge 

dette i et andet sammenhæng. Når man spørger SMV’erne om deres grund for netop at bruge den rådgiver 

som de har valgt, er svarerne meget forskellige og mange af dem modsiger hinanden. Så der må være 

mange andre ting som kan spilde ind i hvordan SMV’erne opfatter revisor og deres behov for dem. 
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8.1.4 Sammenfatning af SMV’erne opfattelse af revisor og revisionspligt 

Gennem undersøgelsen kom det frem at 63% ville lade deres regnskab revidere frivilligt, hvilket alt andet 

lige må tegne et billede af at revision opfattes som positivt. Det bliver yderligere underbygget af 

respondenterne besvarelser i forhold til deres holdning omkring revision. Holdningen er generelt positiv 

stemt overfor revision. Faktisk mener 81% af revision er et godt redskab til at sikre kontrol af regnskaber og 

bogføringssystemer og samtidig mener 74% også at revisionen er med til at forbedre troværdigheden 

omkring virksomhedens finansielle oplysninger. Der er altså en overordnet forståelse af at revisionen 

hjælper med den interne kontrol og at den samtidig øger troværdigheden af de finansielle oplysninger.  

Til gengæld så mener respondenterne ikke at revisionen i ligeså høj grad er med til at yde sikkerhed for 

interessenterne, hvilket er en paradoks set i forhold til revisionens formål. Der netop er at give sikkerhed 

for, at regnskabet fremstår uden væsentlige fejl. Faktisk ligger undersøgelsens respondenter ikke meget 

vægt på revisionens betydning for deres interessenter. Det indikere at SMV’erne i denne undersøgelse har 

svært ved reelt at se hvad det er som revisionen har af værdi for dem. Derfor kan det være svært at regne 

ud hvad konsekvensen er ved at fravælge revision.   

I forhold til SMV’erne holdning til deres revisor, har det større betydning for virksomhederne at revisor 

fremstår kompetent og troværdig fremfor titel og revisionsvirksomhed. Undersøgelsen viste også at det i 

høj grad var respondenterne opfattelse af revisor, som havde betydning for om man ønskede at fravælge 

revision. 

Undersøgelsen har også vist noget omkring dem der fravælger revision, det er opsigtsvækkende at der er 

flere indikationer på at de virksomheder der fravælger revision faktisk også fravælger revisor. Det kan virke 

foruroligende at hele 65% af dem som selv udarbejder deres regnskaber ikke søger råd og vejledning hos 

professionelle rådgivere men at de selv står for hele processen. 17% af respondenterne har svaret at de 

ønsker at spare tid på regnskabet og derfor har fravalgt revision. Desværre vides det ikke hvilket alternativ 

der er valgt, men man må huske at et fravalg af revision ikke er et fravalg af regnskab, som stadig skal 

udarbejdes og indrapporteres. 

Til sidst må det bemærkes at der i besvarelserne har været identifikationer af at der er en manglende 

forståelse for revisors forskellige erklæringer. Indikationen på manglende forståelse ses fx i kommentarerne 

til undersøgelsens bilag 9, spg. 9. Samtidig er der en tendens til, at respondenterne er af den opfattelse, at 

når de benytter revisor så bliver deres regnskab automatisk revideret.  

Som det næste led i undersøgelsen vil vi se på hvordan revisorerne opfatter deres egen rolle i forhold til 

SMV’erne og revisionspligten af SMV’erne.    
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8.2 Revisorernes opfattelse af deres egen rolle og revisionspligten for SMV’erne 

Dette afsnit handler om revisorernes opfattelse af deres egen rolle i forhold til SMV’erne og hvad de mener 

lempelsen af revisionspligten har af betydning for netop SMV’erne. Afsnittet tager udgangspunkt i både 

primær og sekundært data, den primære data er indhentet via et mindre spørgeskema udsendt til en række 

mindre revisionsvirksomheder hvis klienter i høj grad er SMV’er. Udover den primærdata er der brugt en 

række af sekundært materiale, det har både været faglige artikler, andre analyser, kommentarer fra fagfolk 

og debatindlæg. Det har alt sammen været med til at forklaret noget omkring revisors position i forhold til 

SMV’erne og revisionspligten.   

8.2.1 Hvilken rolle har revisor for SMV’erne? 

For at kunne belyse hvad revisorerne selv mener om deres rolle i forhold til SMV’erne er de blevet spurgt 

om hvad de selv tror, er deres vigtigste opgave som revisor for en SMV-virksomhed. Ud fra de 17 

besvarelserne der er kommet på dette lille spørgeskema kan man dele revisorerne op i to grupper. Den ene 

gruppe ser det som deres vigtigste opgave at udarbejde et korrekt regnskab med tilhørende selvangivelse 

som klienten kan bruge til noget overfor tredjemand. Den anden gruppe ser som deres fornemmeste 

opgave at yde bedst mulig rådgivning og være den foretrukne sparingspartner for virksomhederne. Dette 

falder i god tråd med hvad FSR -danske revisorer mener, er det vigtigste i revisorernes arbejde. FSR -danske 

revisorer siger omkring revisors arbejde;  

”Der må ikke kunne stilles spørgsmål ved kvaliteten, og revisionen skal opfylde brugernes behov uden at 

overservicere markedet, ellers er der en risiko for at andre udfylder de funktioner og leverer de ydelser, 

som markedet efterspørger.” (Jepsen, Tillid betaler sig, 2016) 

 

Herefter er revisorerne blevet spurgt om hvordan de tror deres SMV-klienter opfatter dem. Her går ordet 

sparingspartner igen, alle de adspurgte svarede at deres SMV-klienter ser dem som værende deres 

sparingsparter. En del af revisorerne opfattede sig som værende sparingspartner i forbindelse med 

bogføring og regnskab. Men langt størstedelen mener at deres SMV klienter ser dem som sparingspartner 

når det drejer sig om det, som ligger ud over bogføring og regnskab og som kræver specialviden indenfor fx 

ansættelsesforhold, ejerskifte, investering osv. Her har FSR -danske revisorer også deres opfattelse af hvad 

der er vigtigt for revisor. Det er deres opfattelse at kernen i revisorernes arbejde ligger i at der tillid til dem 

og at det de laver er troværdigt, de udtaler; 

”Det afgørende er således at vedblive med at være relevant, udvikle ydelsespaletten og gøre værdien af 

revisionen tydelig for investorer og regnskabsbrugere” (Jepsen, Tillid betaler sig, 2016).  
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Ud fra det, er der ingen tvivl om at revisorerne selv er af den opfattelse at de kan bidrage med rigtig meget 

i forhold til deres SMV-klienter. Udover det, mener de også selv at de i et samfundsmæssigt perspektiv har 

en stor betydning for SMV-klienterne, som i høj grad bruger dem som deres foretrukne sparingspartner og 

rådgiver samtidig med at man husker på at de har denne særlige status som værende offentligheden 

tillidsrepræsentant. Det er derfor vigtigt at de forsætter med at opfylde den rolle men det kan være svært i 

en tid hvor revisorernes troværdighed bliver presset af dårlig omtale og politikernes stræben efter at gøre 

det nemmere og billigere at være virksomhed.  I det følgende vil vi derfor se på hvordan revisorerne selv 

ser udviklingen af deres rolle i samfundet i relation til lempelsen af revisionspligten. 

8.2.2 Hvilken betydning har lempelse af revisionspligten for SMV’erne 

Til at starte med vil vi se på hvordan respondenterne i den primære undersøgelse ”revisorernes holdning til 

revision af SMV’erne” har svaret sammenlignet med de respondenter, som har svaret i den sekundære 

analyse ”analysen af revisorerklæringer” (Thomas Riise Johansen, 2014). I tabellen nedenfor er 

besvarelserne sat op til sammenligning, det ses tydeligt at de to undersøgelser ikke kommer frem til samme 

resultat. Der er en meget stor forskel på hvordan de to populationer har svaret, langt de fleste revisorer 

omkring den primære analyse har svaret at hovedparten af deres erklæringer omhandler assistance og ikke 

revision som ellers er topscoren i ”Analysen af revisorerklæringer”.  

Figur 18 

 

(egentilvirkning, Spørgeskema, Revisorernes holdning til revisionspligt af SMV'erne, 2016) 

Man kan forsøge at forklare denne store forskel, først må man se på populationen, som er meget større i 

analyse af revisorerklæringer samtidig er spektret af revisorer i den undersøgelse også meget bredere og 

består af både registrerede og statsautoriserede revisorer som arbejder i forskellige revisionsvirksomheder. 

Derimod er populationen i undersøgelsen af ”revisorernes holdning til revision af SMV’erne” meget mindre 

og snævert udvalgt. Her er det nemlig kun registrerede revisorer i små revisionsvirksomheder der har 

besvaret spørgeskemaet. Det kan tyde på at der er en forskel i det arbejde revisor udfører i forhold til titel 
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og revisionsvirksomhedens størrelse. De mindre revisionsvirksomheder og de registrerede revisorer har ud 

fra denne observation en øget tildens til at udarbejde regnskaber med begrænset sikkerhed i form af 

assistanceerklæringer. Det bakkes op af ”analysen af revisorerklæringer” som har set samme tendens i 

deres gennemgang af deres undersøgelsesresultater og de skriver følgende; 

”Bevægelsen i retning af afgivelse af assistanceerklæringer ser ud til at være særligt udtalt for 

registrerede revisorer og i mindre revisionsvirksomheder. Denne bevægelse kan forklares med de mindre 

dokumentationskrav i sammenhæng med klienternes ønsker om lavere honorarer, men den ser også ud 

til i et vist omfang at være drevet frem af revisorerne selv og ikke kun af deres klienter” (Thomas Riise 

Johansen, 2014).  

Ud fra de besvarelser der var kommet til ”analysen af revisorerklæringer” var der en tendens til at man 

ønskede at minimere dokumentationskravene og efterkomme et ønske blandt klienterne omkring lavere 

honorar. Denne tendens bekræftes til fulde i undersøgelsen af ”revisorernes holdning til revision af 

SMV’erne”, hvor 13 ud af 15 har anbefalet deres klienter at fravælge revision og dermed begrænse 

sikkerheden i de udarbejdede regnskaber. Revisorerne er også blevet bedt om at begrunde hvorfor de har 

anbefalet deres klienter at fravælge revision, her er svarerne også meget lig med dem, som er fundet i 

”analysen af revisorerklæringer”. Man kan dele begrundelserne op i tre, den første er pris/omkostninger 

for klienten dette påpeger 8 ud af de 13 adspurgte. Anden begrundelse revisorerne giver er ønsket om at 

lette egen arbejdsbyrde i forhold til kvalitetskontrollen. Den sidste begrundelse som revisorerne kommer 

med i undersøgelsen af ”revisorernes holdning til revision af SMV’erne” er, at der er tilfælde hvor en 

revision praktisk taget er umulig, fordi virksomheden ikke er gearet til at leve op til de krav som revisor alt 

andet lige må stille for at kunne udføre en revision.  

Der er stort sammenfald mellem de to undersøgelser når man kommer lidt dybere og det viser i en eller 

anden grad at der er et behov for et alternativ til revision for både SMV’erne og deres revisorer. Man må ud 

i og finde en løsning på hvordan man kan give SMV’erne et regnskabsprodukt som yder høj grad af 

sikkerhed og giver revisorerne deres troværdighed tilbage. Som det er nu er det ikke særlig troværdigt at 

man som revisor fralægger sig sit ansvar ved at udarbejde regnskaber med en assistancepåtegning fordi det 

er uoverskueligt og angstprovokerende at tænke på at man kan have begået fejl. Denne udvikling er mange 

af revisorer selv kede af og ser som en trussel mod deres unikke samfundsmæssige rolle (Thomas Riise 

Johansen, 2014).  

Til dette kan der tilføjes at man har forsøgt at komme efterspørgslen efter et produkt som giver 

virksomhederne deres sikkerhed men som gør arbejdsbyrden mindre for revisorerne. Dette relative nye 
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produkt, er en særlig dansk standart kaldes Udvidet gennemgang og blev indført i 1. januar 2013, som det 

ser ud lige nu har standarten ikke vundet særligt stort indpas endnu. Der er meget delte meninger om dette 

reelt er et alternativ til revision eller om det blot er endnu et produkt som gør det endnu mere kompliceret 

for brugerne at finde rundt i. Ud fra både disse to undersøgelser er det tydeligt at det ikke lige nu er en reel 

option at vælge udvidet gennemgang. Revisorerne i denne undersøgelse er blevet spurgt til hvad de 

anbefaler deres klienter som alternativ til revision og her svare 80% at de anbefaler assistance og kun 13% 

anbefaler udvidet gennemgang så i denne gruppe har udvidet gennemgang ikke haft sit indtog endnu.  

8.2.3 Sammenfatning af revisorens opfattelse af deres rolle og revisionspligten for SMV’erne 

Revisorernes rolle 

Revisorerne er blevet spurgt om hvordan de opfatter deres egen rolle i forhold til SMV’erne og svarerne 

deler sig i to grupper. Denne ene gruppe er af den opfattelse at deres vigtigste opgave er at udarbejde et 

korrekt regnskab og en rigtig selvangivelse. Den anden gruppe ser sig selv som værende virksomhedernes 

sparingspartner. Ordet sparingspartner går igen flere gange i undersøgelsen og revisorerne mener at det er 

vigtigt at de udfylder den rolle særligt i forhold til SMV’erne. Her er det ikke kun i forhold til 

virksomhedernes regnskaber at revisorerne ser sig som sparringspartner, men i høj grad også i forbindelse 

med andre udfordringer som SMV’erne oplever. Revisorerne og i særdeleshed revisorerne i de små 

revisionsfirmaer oplever at de i stigende grad overgår fra at lave revisionserklæringer til i stedet at 

udarbejde assistanceerklæringer. Der gives tre forklaringer på dette skred, den første begrundelse drejer 

sig om ønsket fra klienterne om en lavere pris. Da revisor ikke ser sig i stand til at arbejde hurtigere med en 

revisionssag kan de i stedet give en lavere sikkerhed om regnskabet. På den måde gør de arbejdsgangen 

mindre hvilket medfører en lavere pris for klienten. Anden begrundelse er at revisor ønske at lette deres 

eget arbejde hvilket skal ses i forhold til den mere og mere omfattende kvalitetskontrol som revisor er 

pålagt når der afgives erklæringer med sikkerhed. De to begrundelser ses både i dette speciales 

undersøgelse og i anden sekundært materiale. Den tredje begrundelse der kommer frem i denne 

undersøgelse er at revisorerne i nogle tilfælde ikke mente at der er et tilstrækkeligt grundlag til at 

udarbejde en revision af en SMV. Der opstår situationer hvor arbejdsgangene i en revision ikke giver 

mening, derfor er det umuligt for revisor at teste og efterprøve forskellige poster. Hvilket vil medføre en 

erklæring uden reel værdi og dermed vurderes det at være bedre at sænke sikkerhedsniveauet og gå ned i 

fx en assistance erklæring. Revisorerne er samlet set ked af den udvikling der er ved at ske, hvor flere og 

flere går væk fra revision der giver høj grad af sikkerhed til assistance som ikke giver nogen form for 

sikkerhed. Revisorerne er af den opfattelse at det er med til at sænke troværdigheden af deres arbejde. På 

den anden side føler de sig nødsaget til det pga. det sanktionssystem som hersker omkring revisorer, der 

begår fejl. 
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Lempelsen af revisionspligten for SMV’erne 

Der er ingen tvivl blandt revisorerne at de er med til at holde erhvervslivets transaktionsomkostninger nede 

og at revision skaber tillid til den information der gives i regnskaberne. Hvis virksomhederne fravælger 

revision vil det med stor sandsynlighed betyde højere renter for finansiering og kortere kredittider hvilket 

medføre yderligere behov for finansiering. Det kan også betyde at interessenterne begynder at stille flere 

krav til de finansielle oplysninger og at revisor så alligevel skal på banen med en form for erklæring omkring 

forskellige poster og på den måde vil det alligevel blive en dyr fornøjelse i andre erklæringer.  

Revisorerne er også overbevist om at det koster staten skattekroner når den lemper revisionspligten da det 

alt andet lige bliver nemmere at omgå reglerne når der ikke er en kontrol. Samtidig mener revisorerne også 

at det må koste staten penge hvis de skal overtage den kontrol som revisorerne alt andet udfører, når de 

revidere et regnskab og gør opmærksom på fejl og mangler via deres påtegning. En af revisorerne i 

undersøgelsen påpeger at der trods alt ved en assistance erklæring er mere styr på sagerne end når 

virksomhederne selv står for udarbejdelsen og indrapporteringen. Det skal ses i lyset af den anden 

regulering som revisorerne trods alt er bundet af selvom de udarbejder en erklæring uden sikkerhed. Det 

underbygger tanken om, at det trods alt er bedre at have en revisor tilknyttet på en eller anden måde, end 

slet ikke at have kontakt med en.  

Lempelsen af revisionspligten betyder ifølge revisorerne at det hurtigt bliver dyrt for virksomhederne når 

de fravælger revision i form af andre omkostninger. Derfor er det vigtigt at revisorerne gør det klart overfor 

deres klienter hvad det kan have af betydning når revisionen fravælges. Samtidig må revisorerne også 

forsat forsøge at råbe politikerne op, således at de er opmærksomme på hvad det betyder når de lemper 

revisionspligten og fjerner et kontrolelement.  

I det næste afsnit er pointen at se på hvad det betyder for samfundet når man lemper revisionspligten.    

8.3 Lempelsen af revisionspligten i et samfundsmæssigt perspektiv 

Dette afsnit er hovedsageligt bygget op omkring en række andre undersøgelser omkring lempelsen af 

revisionspligten og hvad det har af betydning for samfundet. Udover andre undersøgelser er der også brugt 

forskellige udsagn fra fagfolk og eksperter omkring emnet. Dette tilsammen skulle gerne give en indikation 

af revisionspligtens betydning og hvad der kan betyde når revisionspligten lempes yderligere. Når det har 

været relevant er der også medtaget holdninger fra undersøgelsen om ”revisorernes holdning til 

revisionspligt af SMV’erne”. 
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8.3.1 Tilfører revision og revisor egentlig værdi til samfundet?  

Går man forskellige rapporter og debatindlæg igennem for at se hvad der siges omkring revision og revisors 

rolle i samfundet er det ikke overraskende at FSR -danske revisorer i den grad er fortalere for netop 

revisorerne og revisionen. Det er netop ikke overaskende at branchen selv synes de har deres berettigelse 

men den er heller ikke ubegrundet og de kommer med en række argumenter som støtter deres sag. FSR -

danske revisorer er godt klar over at revision koster penge for virksomhederne og at det er denne 

omkostning som politikerne forsøger at gøre mindre når de lemper revisionspligten. FSR –danske revisorer 

vil bare sikre sig at politikerne er opmærksom på hvad det betyder for samfundet når de lemper 

revisionspligten. De er nemlig af den overbevisning at revision er med til at holde de samfundsmæssige 

transaktionsomkostninger nede (Online, 2015.09.04). Samtidig mener de også at revisor og revisionen 

spiller en vigtig rolle i forbindelse med skattekontrollen, da de mener at fejl i bogføring og 

beregningsgrundlag forsætter ind i skatteopgørelsen hvis de ikke bliver stoppet og opdaget af revisor inden  

(Jepsen, Fravalg af revision kan blive en dyr løsning for samfundet, 2015).  

Denne holdning til at lempelsen af revisionspligten gør det nemmere at snyde og at staten mister 

skattekroner er revisorerne i undersøgelsen også enige i. Revisorerne er i undersøgelsen blevet spurgt til 

hvad de mener det har af betydning for samfundet at så mange selskaber kan fravælge revision. Her svarer 

11 ud af 15 at muligheden for at fravælge revision gør det nemmere at snyde og dermed mener de fleste 

også at staten går glip af skattekroner. En af revisorerne udtaler således ”SKAT mister mange indtægter når 

der ikke er revisor på opgaven. Allerede ved revisors assistance er der væsentligt bedre styr på tingene.” 

(List, 2016) Der er en opfattelse af at hvis man i det mindste kunne sikre sig at revisor udarbejder et 

regnskab med en assistanceerklæring, så mindskes chancen for snyd væsentlig da revisor alt andet lige skal 

overholde standartens retningslinjer og revisorernes etiske regler. 

Der er altså ingen tvivl blandt revisorerne at revisor og revision har en positiv betydning for samfundet, 

derfor ønsker man også at revisor og revision bliver defineret mere positivt. Der er en tendens til at man 

kun fokusere på den direkte omkostning som revisor og deres arbejde påfører selskaberne i stedet for at se 

på de afledede effekter det giver og som en hjælp til fx skattekontrollen og kreditværdigheden. Flere 

undersøgelser har vist at det koster virksomhederne penge ikke at lade sig revidere. Når SMV’erne ønsker 

øgede kreditter, vil det ofte medføre at kreditgiver stiller yderligere krav til virksomhedernes finansielle 

oplysninger. Hvilket i praksis betyder en erklæring med sikkerhed fra revisor på særlige risikofyldte områder 

som fx debitorer, lager, investeringsejendomme osv. Sådanne særlige erklæringer vil man kunne undgå ved 

at lade hele regnskabet revidere, da revisor dermed skal undersøge disse væsentlige områder for at kunne 

afgive deres revisionspåtegning.  
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Revisorerne opfordrer også til at man ser deres arbejde som en del af skattekontrollen og at man i den 

sammenhæng kan give de virksomheder der har en revisor til at hjælpe sig med den skattepligtige 

opgørelse ”rabat” på selve kontrollen. Det vil betyde at virksomhederne kan se en gevinst i at lade revisor 

udarbejde deres selvangivelse og dermed opfordre dem til at få det gjort på frivillig basis. Samtidig påpeger 

FSR -danske revisorer også det faktum at det alt andet lige må være billigere for staten at have revisorerne 

til at udføre en forebyggende kontrol i stedet for at myndighederne selv skal udføre en opklarende kontrol. 

Her er det så vigtigt at påpege at der bliver taget hånd om de tilfælde som revisor indberetter. Således at 

det ikke blot føles som værende overflødigt at oplyse omkring et givent problem, fordi der alligevel ikke 

gøres noget ved det. Det er en opfattelse mange revisorer indtil videre har haft i forbindelse med opgivelse 

af oplysninger omkring fx ulovlige aktionærlån.  

I undersøgelsen af revisorernes holdning til revision af SMV’erne er de blevet spurgt om hvem de tror, der 

kommer til at sikre at regnskaberne der ikke revideres alligevel lever op til lovens krav. Her er der ikke rigtig 

nogen klar identifikation af hvem de mener, der skal sørge for at lovens regler overholdes. Hvilket giver et 

indtryk af at revisorerne tvivler på om der egentlig sker en kontrol af de regnskaber, der kommer ind uden 

nogen former for påtegning fra revisor. Der findes eksempler på såkaldte regnskaber som ryger igennem 

systemet uden at nogle har gjort sig den ulejlighed at kigge på det. Der til skal det også siges at der er grove 

tilfælde hvor revisor har gjort opmærksom på problemer i virksomheder uden at det har haft en indflydelse 

på virksomhedernes interessenter, det kræver jo at interessenterne forstår opråbet.     

Der er altså ingen tvivl om at der i det offentlige rum ofte er en tendens til at man glemmer at revisor og 

revision også tilføjer værdi til virksomhederne og især til samfundet. Man må derfor blive bedre til at oplyse 

omkring dette. FSR -danske revisorer er opmærksomme på denne opfattelse og udtaler;  

” Vi vil bare i al stilfærdighed og med seriøse analyser gøre opmærksom på, at det er nødvendigt at sætte 

noget andet i stedet, hvis man vil bevare den transparens og sikkerhed om virksomhedernes økonomi, 

som revisionen giver.” (Jepsen, Hvorfor revision?, 2015) 

Det kan ikke siges meget bedre, dog med den tanke om at revision i den form vi kender den i dag kan have 

sine begrænsninger overfor SMV’erne og deres virkelighed.   

8.3.2 Hvordan opfattes lempelsen af revisionspligten i en samfundsmæssig kontekst? 

Man kan hurtigt få den opfattelse at revision er en økonomisk byrde som man bør lempe alle virksomheder 

for, således at de kan bruge deres ressourcer bedre på at udvikle og skabe vækst. Det er den opfattelse 

man får hvis man ser revisionspligten med politikernes briller både i Danmark men også i resten af Europa 

og EU. Der er ingen tvivl om at man gerne vil gøre det nemt at være virksomhed både nationalt og 
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internationalt således at der ikke er så mange regler som virksomhederne skal efterleve. Hvilket er med til 

at gøre det omstændigt og til tider meget svært at finde ud af som iværksætter/ejer af de virksomheder, 

som vi faktisk basere det meste af vores økonomi på, nemlig SMV’erne. På den anden side har man 

revisorernes brancheorganisation, som vil beskytte revisorerne og de mener bestemt ikke at samfundet er 

tjent med at lempe revisionspligten. Da de er af den overbevisning at det både koster den enkelte 

virksomhed og samfundet flere penge når virksomhederne fravælger revision.  

Det er med revisionspligt som det er med så meget andet, der er flere sider af den samme sag og derfor er 

det svært at sætte lighedstegn ved om det er godt eller skidt at fravælge revision for virksomhederne og for 

samfundet. Der er udarbejdet en helt række analyser af hvad det koster at fravælge revision og det er svært 

at komme udenom det faktum at det koster når virksomhederne fravælger revision af deres regnskaber. 

Det koster både i kroner og øre men det koster også i forhold til troværdigheden i regnskabsinformationen 

og dermed gennemsigtigheden, som er med til at skabe tillid i mellem virksomhederne. Men der er også 

undersøgelser der viser at kvaliteten af regnskaberne ikke bliver væsentlig forringet når virksomhederne 

fravælger revision. 

Hvorfor fravælge revision når det koster på bundlinjen? 

En hel række undersøgelser har vist at det koster på finansieringsfronten at fravælge revision for SMV’erne 

og det bør jo i sig selv være med til at gøre det nemt for dem, at til vælge revision i stedet for at fravælge 

den som det ellers ses at udviklingen peger henimod. Denne modsætning må komme et sted fra og man 

kan være tilbøjelig til at få den opfattelse at politikerne trods alt har mere gennemslagskraft end 

revisorerne. Det betyder at virksomhedsejerne hører og tror mere på hvad politikerne fortæller end hvad 

revisorerne forsøger at gøre opmærksom på.  

Det kan være fordi revisorerne ikke er i stand til at forklare SMV’erne hvad det egentlig er for nogle ydelser 

de har at tilbyde og hvad de forskellige ydelser egentlig indebærer. De forstår dermed ikke at når de 

fravælger revision så betyder det at sikkerheden ved regnskabet forringes og dermed er sikkerheden for 

virksomhedens interessenter ikke ligeså god som den havde været ved en revision. Det er altså for teknisk 

at forstå revisorernes forklaringer. Hvilket betyder at det hurtigt kommer til at handle om pris i stedet for 

relevans og behov for kunden, hvilket er den dagsorden politikerne sætter. SMV’erne ser altså mere på 

kroner/øre som noget faktisk, altså at en revision koster 31.000 kr. hvis jeg fravælger den kan jeg spare de 

penge. Her glemmer de at et fravalg af revision ikke betyder et fravalg af regnskab og at den tid de selv skal 

bruge på at udarbejde et regnskab hurtigt kan overstige det et regnskab fra en revisor egentlig koster 

uanset graden af sikkerhed der så gives. Sidst men bestemt ikke mindst så kan det være overordentlig 

svært for SMV’erne at forstå hvad det koster dem i forhold til øgede finansieringsomkostninger og kortere 
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kredittider. Da de ikke har det helt store sammenligningsgrundlag at gå ud fra og derfor vil det ikke kunne 

bruges til at forstå hvilke rente man muligvis ville kunne få hvis man til valgte revision. 

Hvorfor ønsker politikerne lempelse af revisionspligten hvis det koster i skatteprovenu 

Det kan umiddelbart være svært at få øje på hvad der ligger bag politikernes ønske om at lempe 

revisionspligten for SMV’erne når det betyder et tab af skatteprovenu. Udover symbolpolitik og at man 

gerne vil være dem som gør det nemt og attraktivt at være iværksætter i Danmark. Det har nemlig ingen 

betydning hvilken side af folketinget man kommer fra. Både den tidligere SR-regering ønskede lempelse af 

de administrative byrder og den nuværende Venstre regering ønsker det samme. Så det er ikke svært at få 

lempelserne igennem. Derfor må revisorerne og andre af virksomhedernes interessenter også råbe højt for 

at få politikerne til at høre efter og ikke blot lempe fordi det lyder som sød musik i deres ører.  

Man er fra politisk side godt klar over at regnskaber er med til at skabe gennemsigtighed og tillid blandt 

virksomhederne. Det er man ikke interesseret i at ødelægge, man vil bare gøre det nemt at være 

virksomhed. Derfor ønsker man at gøre regnskabsdata nemmere tilgængelig for andre virksomheder 

således at dette bliver et incitament for den enkelte virksomhed at udarbejde et troværdigt regnskab på 

trods af lempelsen af revisionspligten.  

Flere af undersøgelserne har også vist at man ved lempelsen af revisionspligten skaber flere modspillere, 

hvilket man er opmærksom på fra politisk hold. Man ønsker derfor at modvirke det, ved at indarbejde en 

mere risikobaseret kontrol af virksomhedernes regnskaber og indberetninger. Man er opmærksom på at 

man ikke må gå ud fra at en kontrolmetode vil kunne dække alle virksomhedstyper ind men at man må 

arbejde med et kontrolsystem som er fleksibelt og kan tilpasse forskellige forhold i selskaberne. Man må 

her håbe at man vil gøre brug af nogle af alle de muligheder der skabes ved at regnskaberne skal 

indberettes elektronisk. Hvilket betyder at man kan finde for fejl på en langt mere effektiv måde end det 

tidligere er set.  

Har revisionspligten overhoved nogen betydning? 

Hvis man ser lidt mere teoretisk på revision så burde den i sig selv være så stærk at der ikke er nogen grund 

for at have en pligt og det kan tale for at man bør lempe revisionspligten helt. Det er i hvert fald det man 

kommer frem til hvis man bruger agent/principalteorien. I teorien vil principalen som er ejerne, efterspørge 

noget kontrol af ledelsen som er agenterne og den kontrol ønskes udført af en uafhængig part. Denne 

uafhængige part vil typisk være revisor der vil foretage en revision af virksomheden. På den måde vil 

revisor fortæller principalen hvordan dens agent har forvaltet hans værdier ved at udarbejde et troværdigt 

regnskab. Problemet med teorien bliver så at man ved SMV’erne ofte har en virksomhedsstruktur som gør 
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at agenten og principalen er en og samme person eller indenfor en kreds af mennesker som deler samme 

værdier og opfattelse. Derfor vil man ikke søge revisor for at give et billede af virksomhedens tilstand da 

man selv er i stand til at få dette overblik uden at bruge penge på en dyr påtegning fra revisor.  

I Danmark skal vi altså have nogle andre til at stille disse krav som principalen ville stille, det kan som sagt 

godt være kreditgivere/leverandører og SKAT. Problemet er bare at de hver især har deres fokusområde, 

som de vil have klarlagt og dermed kan det betyde at virksomhederne vil ende i at de skal have udarbejdet 

forskellige erklæringer til forskellige interessenter med forskellige grader af sikkerhed. Det kan gøre 

markedet for revisors ydelser endnu mere uoverskuelige og endnu dyre for virksomhederne som i stedet 

kunne have haft et revideret regnskab, som ville stille de fleste interessenter tilfreds, da det vil være en 

ydelse som er kendt for alle.  

Man kan stadig argumentere for at revisionen bør være frivillig, frivillighed gør jo netop at virksomhederne 

selv kan til vælge revision hvis de mener det vil være den bedste løsning for dem. Dette argument holder 

ikke i et overordnet billede, fordi situationen med de mange ydelser fra revisor vil forvirre og skabe 

usikkerhed og ikke den tillid som er så vigtig blandt virksomhederne. For at de kan opnå et perfekt marked 

som handler med hinanden og skaber vækst.  

På den anden side er der en række argumenter som taler for at det ikke i sig selv holder at lade 

virksomhederne selv vælge om de vil lade sig revidere eller ej fx i forhold til kontrollen af regnskaberne. Når 

en virksomhed vælger at lade sig revidere er der stor sandsynlighed for at revisor vil opdage fejl eller forsøg 

på omgåelse af reglerne således at de enten rettes så frem de kan det eller der gøres opmærksom på dette 

i påtegningen. Hvis en virksomhed ved at den har lavet nogle fejl i fx indberetningen af kildeskatter eller 

momsangivelsen så er det op til virksomheden selv at gøre opmærksom på det. Hvilken virksomhed vil gøre 

dette hvis konsekvensen er, at den må lukke?  

Et andet eksempel er i forhold til virksomhedernes ulovlige lån, her kan det være svært for myndighederne 

at kontrollere og finde disse fejl da man skal huske at virksomheder der fravælger revision selv står for 

indberetningen. Regnskabsinformationen bliver ikke bedre end det som bliver lagt ind i systemet og hvis 

man ved at det koster mange penge, er der incitament til ikke at indrapportere dette i den rigtige kolonne, 

fx vil et ulovligt lån til kapitalejer blive ”vekslet” til andre tilgodehavender. Der er altså flere ting som har en 

betydning for om revisionspligten bør frafalde eller ej og man kan blive ved med at finde argumenter som 

taler for og imod.  
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8.3.3 Sammenfatning af revisionspligten i et samfundsmæssigt perspektiv 

Tilfører revision og revisor egentlig værdi?  

Revision har det med at blive defineret negativ som en økonomisk byrde for virksomhederne, som de ikke 

får noget for. Denne opfattelse har muligvis sit ophav i den stramme regulering der er på området og som 

gør revisors arbejde meget komplekst og svært at forstå. Der er helt sikkert også tilfælde hvor revisorerne 

er så fagligt engageret at de har svært ved at gøre sig forståelige overfor virksomhederne. Det kan få 

virksomhederne til at se på den direkte omkostning til revisor, i stedet for hvad det ellers kan medføre af 

andre indirekte omkostninger når de fravælger revision. 

Der er også nogle, som argumenterer for at revisionen i sig selv er så stærk at det bør være helt frivilligt at 

lade sig revidere. Ingen tvivl om at revisionen er stærk i sig selv og argumenterne findes for at man trods 

frivillighed vil lade sig revidere. Problemet med denne antagelse er blot at fordelen ved revision er at den er 

ens for alle, for på den måde mindsker den bedst usikkerhed og forvirring omkring revision af regnskaber. 

Frivillighed vil betyde at der kan blive udformet mange forskellige former for regnskaber, der lige netop 

stiller den interessent, der har bedt om sikkerhed for information bedst. Hvilket skaber forvirring og ikke 

tillid som er det der i teorien bær revisionen.  

Der er også de helt åbenlyse fare ved at lade revisionen være fri, nemlig at der opstår flere som vil omgå 

reglerne. Ikke sagt at dem som omgår reglerne alle er i ond tro, nogle vil gøre det fordi de ikke ved bedre. 

Andre er i en situation, der gør at de ikke vil kunne indberette de rigtige tal fordi det vil kunne betyde at 

virksomheden må lukke fx pga. pengemangel. Til sidst er der så dem som bevidst ønsker at snyde. Samtidig 

skal man huske på at en virksomheds selvangivelse ikke behøver at være korrekt blot den følger bogføring- 

og regnskabsloven.  

Lempelsen af revisionspligten i et samfundsmæssigt perspektiv 

Lempelsen af revisionspligten er om noget meget stærk påvirket af interessenterne, som har hver deres syn 

og forventning til hvad en lempelse af revisionspligten betyder. Hvad vil det betyde at lempe yderligere 

således at man rammer EU’s maksimum grænser, hvilket vil resultere i at omkring 95% af alle danske 

virksomheder vil kunne fravælge revision. Det som analysen fandt frem til er at man kan dele 

interessenterne i grupper af om de er positive/negative overfor at gøre det nemmere at være virksomhed 

på den ene side og hvad de tror lempelsen har af betydning for regnskabernes sikkerhed, troværdighed og 

virksomhedernes regelefterlevelse på den anden side. Det er disse emner som går igen når man ser på hvad 

interessenterne mener omkring lempelsen af revisionspligten og derfor er det vigtigt at have for øje når 

man overvejer at lempe yderligere.  
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Hertil må der laves yderligere analyser af hvad som bær interessenternes holdninger og om man kan finde 

en måde hvorpå man tilgodeser så mange som muligt af disse interessenter. Umiddelbart vurderes det til at 

blive svært at tilgodese alle interessenterne, da de har hver deres dagsorden hvilket kan betyde at der skal 

laves endnu flere analyser af revisionspligtens betydning. At der skal flere analyser til at klarlægge 

betydningen af lempelsen af revisionspligten viser det følgende eksempel.  

Det de mindre revisionsvirksomheder ser som et problem, er virksomhederne der slet ikke gør brug af 

revisor. Her mener de at der bliver lavet for mange og for betydelige fejl, hvilket revisorerne bestemt 

mener, har betydning for skatte- og afgiftsprovenuet i Danmark. Som modpol til dette er SKATs vurdering af 

at der ikke er flere fejl i de årsrapporter hvor der ikke er brugt revisor. Her mener SKAT at det overordnet er 

fejl som har mere formel karakter der begås når revision fravælges. Hvilket man allerede har forsøgt at 

mindske, ved at indføre de nye regler for mikroregnskaber, hvor kravene til netop disse formelle ting er 

lempet betydeligt. 

Hvad sandheden er vides ikke og det kan være overordentlig svært at finde frem til. Umiddelbart kan det 

virke som om man lemper med den kalkulerede risiko der er for flere fejl og tab til følge. Man kan godt få 

den opfattelse at politikerne er af den overbevisning at det er bedre at lempe og mindske de administrative 

byrder også må man senere finde ud af hvad man så skal gøre for at kommer fejl og tab i møde. 

Revisorernes frygt er at der når at ske så stort et skred i virksomhedernes regnskabsaflæggelse over tid at 

det kan være svært at rette det op igen på trods af senere stramninger. Problemet kan også være at det for 

revisor er svært at lave et ordentligt stykke arbejde hvis grundlaget ikke er til det hvilket kan være et 

resultat af flere år uden brug af regnskabsmæssig rådgiver.  

9. Konklusion 

Hvad betyder det for SMV’erne og deres revisorer når revisionen kan fravælges? Det blev hurtigt klart at 

langt de fleste af SMV’erne ikke selv var i stand til at forstå hvad det reelt betyder for dem at 

revisionspligten er blevet lempet. Mange af SMV’erne har ikke den store forståelse for revisors forskellige 

ydelser til gengæld lagde de meget mere vægt på revisors betydning for dem i kraft af deres troværdighed 

og kompetencer fremfor den ydelse som revisor udfører for dem i forbindelse med regnskabet.  

Som sagt manglede langt de fleste af SMV’erne forståelse for hvad det egentlig er for et stykke arbejde 

revisor udfører for dem, men de stoler på at revisor gør det som er bedst for dem. Der er altså en stor tillid 

til revisorerne som personer/fagfolk men og mindre grad af tillid til det arbejde der udføres. Det begrundes 

med at revisors ydelser virker uoverskuelige og komplekse for den enkelte virksomhed at sætte sig ind i og 
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reelt forstå forskellen af. For SMV’erne er det mere revisorernes tilstedeværelse i forbindelse med 

regnskabet der skaber værdi for den enkelte virksomhed frem for den erklæring revisor påfører regnskabet. 

Når virksomhederne ikke ser den store betydning af om et regnskab revideres eller ej, kan det undre at ikke 

flere har valgt at fravælge revision nu de har muligheden for det og det må derfor skyldes andre faktorer 

blandt andet revisorernes holdning til muligheden for at fravælge revision.  

Opfattelsen af revisionspligten blandt revisorerne er grundlæggende at når man fjerner revision forringer 

man regnskabsinformationen og mindsker tilliden mellem virksomhederne hvilke i sidste ende vil betyde 

forhøjelse af virksomhedernes transaktionsomkostninger. Når det så er sagt vælger mange mindre 

revisionsvirksomheder at fravælge revisionen for deres kunder både for at kunderne kan spare penge på 

honoraret og revisor kan fralægge sig noget af sit ansvar. Denne udvikling ser revisorerne ikke som 

værende særlig hensigtsmæssig men som en nødvendighed pga. den store kontrol der er af revisors 

arbejde og den konsekvens der er ved at begå fejl for revisor. På trods af den udvikling mener revisorerne 

at det trods alt bør være mere positivt at en virksomhed for udarbejdet deres regnskab af en revisor uanset 

erklæring, fremfor en uden samme uddannelsesmæssige baggrund. Derfor mener revisorerne også at der 

bør differentieres i fx skattekontrollen i forhold til hvem, som har udarbejdet og indberettet en 

virksomhedens regnskab.  

Dette fører over til omverdens opfattelse af revisionspligten, her er især politikerne overbevist om at 

lempelsen af revisionspligten er positiv for virksomhederne og at der er penge at spare ved at 

virksomhederne kan fravælge revision. Ifølge politikerne opstår der ikke flere fejl når regnskaberne ikke 

revideres og derfor ser de ingen grund til at virksomhederne skal bruge penge på en revision. Som sådan 

tager politikerne ikke stilling til revisors andre ydelser. Som lovgivningen er lige nu, så betyder det at når 

man fravælger revision er der ingen mellemting, som gør at fx en assistance erklæring fra en revisor er 

bedre end slet ingen erklæring. Man kan derfor helt fravælge brugen af revisor når man fravælger revision, 

hvilket alt andet lige må have en betydning for kvaliteten af regnskabet.  

Andre interessenter som banker og andre kreditgivere ønsker i høj grad forsat at virksomhederne skal 

revideres da de ikke mener de opnår tilstrækkelig med sikkerhed og oplysninger om SMV’ernes drift som 

de kan bruge til at yde virksomhederne kredit. Det betyder at de i høj grad vil efterspørge yderligere 

oplysninger med en form for sikkerhed fra virksomhederne. SMV’erne må højst sandsynlig spørge revisor 

om hjælp til at give kreditgiver den fornødne sikkerhed om virksomhedens finansielle situation via en eller 

anden form for erklæring. Det kan betyde at revisor får endnu flere produkter/ydelser som kan forvirre og 

gøre revisors ydelser endnu mere uoverskuelige for virksomhederne. Dermed skaber man øget usikkerhed 

om virksomhedernes finansielle situation hvilket alt andet lige må medføre øgede transaktions-
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omkostningerne og dermed har lempelsen af revisionspligten ikke haft den ønskede effekt nemlig at 

mindske virksomhedernes økonomiske byrder. 

Hvad er det egentlig, der sker når revisionen fravælges? Man giver en masse virksomheder muligheden for 

at spare penge direkte ved at de kan fravælge revision. Man har bare ikke taget højde for hvad det koster 

dem indirekte når de fravælger revisionen.  

Samtidig virker det som om, at man fra politisk side ikke har forstået at det har sin pris at lempe 

revisionspligten. Man har valgt at se helt bort fra de afledede og positive effekter revisionen gemmer og 

derfor ikke sat noget i stedet, der kunne være med til at modvirke de negative konsekvenser der opstår når 

man lemper af revisionspligten. Ved at lempe revisionspligten, har man fjernet virksomhedernes naturlige 

kontakt til revisor, som ellers gennem en lang, lang årrække har opnået en helt særlig betydning for 

samfundet i kraft af deres position som virksomhedernes foretrukne rådgiver og samfundets kontrollant.  

10. Perspektivering 

I perspektiveringen er det beskrevet kort nogle af de refleksioner, som er opstået under udarbejdelsen af 

specialet. Dets formål er at sætte nogle tanker i gang for andre, som muligvis kan følge op på nogle af de 

overvejelser og problematikker som specialet har ført med sig og som det ikke har været muligt indenfor 

dette speciales rammer at besvare.   

Specialets udgangspunkt var fravalg af revision, med det for øje at når revisionspligten lempes så vælger 

flere og flere at fravælge revision og hvad betyder det egentlig for virksomhederne selv, revisorerne og 

omverden. Specialet har vist en tendens til at virksomhederne ikke er helt bevidst over deres muligheder og 

at revision er et begreb som opfattes af mange som det revisor laver når de udarbejder et regnskab. Sådan 

er virkeligheden ikke, revisor har mere i posen end en revision, desværre er det svært for revisor at få 

budskabet ud omkring deres forskellige ydelser. Det får den konsekvens at mange SMV’er overlader det 

omkring regnskabet til revisor som så må træffe valg omkring revision eller fravalg af revision. Det kunne 

derfor være interessant at se hvilke bevæggrunde revisor bruger når de rådgiver virksomhederne omkring 

hvilken form for regnskabsaflæggelse de skal vælge.  

Specialet her og andre undersøgelser har vist at især de mindre revisionsvirksomheder fravælger revisionen 

for deres klienter for at slippe nemmere omkring den obligatoriske kvalitetskontrol som anses som 

værende omstændigt og urimeligt. Den nye revisorlov (Lov om godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder (revisorloven)) som i skrivende stund lige er blevet vedtaget vil forsøge at gøre op 

med denne urimelighed. Således at revisorerne ikke på samme måde som tidligere skal være nervøs for om 
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de har begået fejl i forbindelse med en revision. Men at man i højere grad forsøger at hjælpe revisorerne til 

at lære noget af deres fejl og på den måde gøre det mindre kritisk for revisor at begå fejl. Det kan derfor 

være interessant at se hvad denne ændring i sanktionssystemet får for revisorernes anbefalinger af 

regnskabserklæringer til deres SMV-klienter.  

Det sidste og nok også det som har skabt flest refleksioner i forhold til dette speciale, er spørgsmålet 

omkring revisionspligt, er revisionspligt egentlig nødvendigt? Umiddelbart taler rigtig meget for at en 

decideret pligt omkring revision ikke er nødvendigt men at man ikke må overse fordelene ved brugen af 

revisor både i forhold til virksomheden selv og omverden. Det kunne derfor være yderst interessant at 

vende det hele lidt på hoved og sige nej til revisionspligt men i stedet belønne virksomheder der gør brug af 

revisor. Således at man i højere grad belønner virksomhedernes når de gør brug af professionel assistance 

når det drejer sig om at udarbejde årsregnskaber, lønafstemninger i forhold til kildeskatter og 

afgiftsafstemninger i forbindelse med moms og andre afgifter. Det interessante ved at vende det lidt på 

hovedet er at dette speciale viste at mange opfattede selve brugen af revisor som kvalitetsstempel og ikke 

erklæringen revisor udarbejdede som værende det, som forhøjede kvaliteten. Det er altså revisor som 

person og fagperson, der har betydning for virksomhederne og ikke deres forskellige former for erklæringer 

som er interessante for virksomhederne. Da ikke mange virksomheder er i stand til at skelne eller reelt 

forstå konsekvenserne af en bestemt erklæring. Derfor bør man også i højere grad se på hvordan man kan 

bruge revisors unikke position i samfundet til at skabe kvalitet og troværdighed omkring regnskab, 

skattebetalinger osv. På den måde kan man gøre det nemmere at være virksomhed, som er det, det hele 

handler om, når man lemper revisionspligten.  
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Bilag 1, Kort om årsregnskabslovens paragraffer 
Den først række af paragraffer i årsregnskabsloven beskriver det gennerelle omkring hvem loven er 

gældende for ÅRL. §§1-10 hvorefter går den over til at beskrive de generelle krav der er til alle 

virksomheders årsrapport ÅRL §§ 11-21 for derefter at begynde at se på de specifikke regler gældende for 

hver regnskabsklasse.  

Virksomheder der aflægger årsrapport efter reglerne for klasse B virksomheder aflægger således årsrapport 

efter ÅRL §§ 22-77b dog med undtagelse af en ny definition på virksomheder, der kaldes mikro-

virksomheder som stadig er betegnet som klasse B virksomheder men hvis de holder sig under nogle 

minimums størrelser jf. ÅRL §22a kan de undlade at give en række oplysninger i deres årsrapport jf. ÅRL 

§22b. Dette indebærer fx undtagelse fra at beskrive anvendt regnskabspraksis, oplysninger om langfristet 

gæld og antal heltidsbeskæftigede. 

ÅL §§ 77-101 beskriver de specifikke regler som gælder for klasse C selskaber og ÅRL §§ 102-108 beskriver 

reglerne for klasse D selskaber.  

Reglerne er såkaldte mindste kravs bestemmelser det vil sige at man som minimum skal leve op til de krav 

og regler som der stilles til ens regnskabsklasse men man må gerne opfylde krav som stilles til 

regnskabsklasser højere end en selv. Dvs. er man regnskabsklasse B må man godt gøre brug af nogle af de 

regler som tilhører regnskabsklasse C og D. Man behøver ikke vælge alle reglerne men man kan tage dem 

som man finder mest hensigtsmæssige i forhold til ens årsrapport og det man gerne vil vise.  Loven er 

ydermere sat sammen således at man skal leve op til de regler som der er i klasserne under en således at en 

virksomhed i regnskabsklasse C skal aflægge regnskab efter alle reglerne gældende for regnskabsklasse B og 

C og en virksomhed i klasse D skal aflægge regnskab efter reglerne for B, C og D. Det vil sige desto højere 

regnskabsklasse desto flere regler skal årsrapporten leve op til.  

Årsregnskabsloven beskriver ikke specifikke regler for klasse A virksomhederne, hvilket skyldes at der ikke 

stilles specifikke krav til regnskaberne aflagt af klasse A virksomheder, de skal i stedet blot sørge for at 

deres årsrapport lever op til de generelle krav der stilles til årsrapporter hvis de vælger at aflægge en sådan. 

Virksomheder i klasse A er nemlig ikke pligtige til at aflægge årsrapport men de skal i stedet aflægge 

regnskab og indsende selvangivelse efter de civilretlige regler. 

Efter gennemgangen af reglerne for de forskellige regnskabsklasser kommer der forskellige paragraffer der 

beskriver reglerne for aflæggelse af koncern-, fusion- og delårsrapporter ÅRL §§ 109-134. ÅRL § 135 

beskriver hvem der er revisionspligtig og hvem der kan fravælge revision og ÅRL § 135a forklarer at kun 

revisorer der er godkendt kan revidere årsregnskaber efter årsregnskabslovens regler. Resten af 
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årsregnskabsloven omhandler regnskabsreguleringen i Danmark hvor man gør klart hvem der er ansvarlig 

for loven, hvornår man skal indsende regnskab, sanktioner hvis man indsender for sent, hvilke krav der er 

til offentliggørelse osv. 

Bilag 2, EU’s 4. direktiv 
I Danmark er meget af den lovgivning som revisor arbejder under bestemt og fastsat af EU. EU’s 4. direktiv 

var det første rammedirektiv der kom i 1978 og opstillede nogle rammer for hvorledes man ville forsøge at 

harmonisere regnskabsreglerne på tværs af EU. Ved et direktiv er medlemsstaterne forpligtet til at 

gennemføre en række krav som EU stiller og de skal ydermere tage stilling til en række valgmuligheder som 

direktivet også indebærer og som man kan vælge at indarbejde i national lovgivning (Erhvervsstyrelsen, 

Erhvervsstyrelsen, 2016).  

Allerede i det 4. direktiv havde man øje for at ikke alle virksomheder havde samme behov for 

regnskabsoplysninger og allerede her valgte man at tage særlige hensyn til små virksomheder som kunne få 

lov til at opstille en forkortet status jf. EU’s 4. direktiv artikel 11 og de mellemstore fik også mulighed for at 

fravige nogle opstillingskrav jf. artikel 27 (EU, Rådets fjerde direktiv (78/660/EØF), 1978).  

Man var altså allerede i 1978 klar over at de store krav til virksomhedernes reviderede regnskaber kunne 

blive for meget for de små og mellemstore virksomheder og derfor gav man allerede der lov til at aflægge 

et mindre omfattende regnskab så frem de nationale regler tillod det. 

Bilag 3, EU’s 8 direktiv 
EU’s 8.direktiv handler om den lovpligtige revision og revisors rolle og betydning i forhold til udarbejdelsen 

af regnskaber. Det 8. direktiv fastsætter nogle krav til revisor, dens uddannelse, godkendelse af 

revisionsfirma, kvalitetskontrol, tilsyn osv. altså en masse krav til det at være revisor og revisionsfirma. Det 

8. direktiv er tilvejebragt på baggrund af et ønske om at harmonisere revisionsprofessionen i hele Europa 

således at de opnår bedst muligt omdømme via en bedre gennemsigtighed og troværdighed. 

Samtidig er det 8. direktiv også med til at fastslå Europas ønske om at gøre det nemmere at være SMV i 

Europa ved at være med til at nedbringe virksomhedernes transaktionsomkostninger jf. punkt 25.  Man er 

altså med det 8. direktiv klar over at man må sikre revisors position og ry samtidig med at man ikke må 

komplicere revisionspligten for SMV’erne. Det er også via det 8. direktiv at de små virksomheder fritages 

for revisionspligt, små virksomheder er i EU defineret ved at de har under 50 ansatte en balancesum på 

under 4 mio. euro og en omsætning på under 8 mio. euro, faktisk kan grænserne hæves til 12 mio. euro i 
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omsætning og 6 mio. euro i balancesum (EU, EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/56/EU 

(8. direktiv), 2014).   

Det er disse to direktiver der har størst betydning for reguleringen af den danske lovgivning omkring revisor 

og revisionspligt.  

Bilag 4, Revisorloven 
I Danmark reguleres revisors arbejde af flere bekendtgørelser deriblandt ”Lov om godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder” som i daglig tale går under betegnelsen revisorloven (RL). Revisorloven er den 

bekendtgørelse som regulere og sætter rammerne for om revisionsvirksomheder og revisorer må udføre 

deres arbejde. Det er altså ikke nok at revisor er godkendt til at udføre sit job som godkendt revisor, den 

virksomhed som revisor arbejder for skal også være godkendt og registreret i erhvervs og selskabsstyrelsen. 

Først når disse to kriterier er opfyldt må revisor afgive revisionspåtegninger på regnskaber, udtale sig om 

ledelsesberetninger og afgive andre erklæringer med sikkerhed jf. §1, stk. 2.  

Kapitel 2 i revisorloven beskriver kravene til godkendelse og hvad der følger med en godkendelse. §3 består 

af en række krav til den person der skal godkendes som statsautoriseret eller registreret revisor i det 

følgende sondres der ikke mellem statsautoriseret og registreret revisor men de går under samle-

betegnelsen godkendt revisor. Da revisor ikke i sig selv er en beskyttet titel har man været nød til at 

beskytte titlen som godkendt revisor det betyder at man ikke må kalde sig noget som kan forveksles med 

godkendt revisor jf. §5 stk. 3. Der kan være forskellige grunde til at revisor trods sin titel ikke må bruge den, 

fx hvis revisor har valgt at deponere sin godkendelse. Dog kan revisor til hver en tid få sin titel tilbage så 

længe vedkommende opfylder de generelle betingelser jf. § 6, stk. 3. Andre grunde til at revisor ikke må 

gøre brug af sin titel er hvis den er bortfaldet eller frataget jf. §§7 og 8, hvor Erhvervs og selskabsstyrelsen 

været inde og fratage revisor sin titel. Fratagelsen kan ske når revisor ikke længere lever op til de krav som 

stilles i §3, eller hvis revisor har gæld til det offentlige udover 100.000 eller hvis revisor ikke vil underligge 

sig kvalitetskontrollens bestemmelser.  

Som det tidligere har været beskrevet er det ikke kun personer som skal godkendes men også 

revisionsvirksomhederne, der skal være godkendte før en revisor i en revisionsvirksomhed kan underskrive 

sit arbejde med sin titels vægt. Godkendelsen af revisionsvirksomheden er reguleret af bekendtgørelsens 

§13, der stiller en række krav til hvem og hvordan ejer- og ledelsesstrukturen i en revisionsvirksomhed skal 

se ud før at den må kalde sig en revisionsvirksomhed og blive godkendt af erhvervs og selskabsstyrelsen. 
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Bekendtgørelsens kapitel 3 omhandlende §§ 16-23 omhandler revisors rolle hvad det indebære og hvordan 

revisors arbejde udføres. § 16 er der hvor revisor bliver defineret som værende offentlighedens 

tillidsrepræsentant hvilket har stor betydning for revisors virke.  Dertil er §16 også der hvor begrebet ”God 

skik” bliver introduceret hvilket sammen med begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant er væsentlige 

begreber for den godkendte revisor og har stor betydning for den måde revisor udfører sit arbejde på. 

Revisor kan ende i situationer hvor fratræden er den eneste mulighed, ofte vil revisors hverv bestå indtil ny 

revisor tiltræder men i tilfælde hvor revisor ikke føler sig i stand til at udføre sit arbejde må revisor 

fratræde. Revisor kan til enhver tid fratræde så længe det ikke strider mod god skik jf. §18 stk. 2.  

Når godkendt revisor udfører sit arbejde gør han det for at kunne afgive en revisionspåtegning eller for at 

afgive en erklæring med sikkerhed for det arbejde der er udført. Revisionspåtegninger på regnskaber må 

kun gives med godkendte revisorer dog med undtagelse af tilfælde hvor rigsrevisor også er med til at 

udarbejde regnskabet jf. særlovgivning og RL §19 stk. 3. Ved andre erklæringer med sikkerhed som ikke 

drejer sig om revisionspåtegningen må godkendt revisor godt underskrive sig sammen med andre.  

Når revisor udfører en revision skal revisor føre protokol således at der her dokumenteres, arten og 

omfanget af det arbejde der er lavet for virksomheden og at der er udtrykt en konklusion på det. Alt 

omkring revisionsprotokoller er beskrevet i §§20 og 21, hvor der også er opstillet de minimumskrav der 

stilles til protokollatet.   

Som offentlighedes tillidsrepræsentant har revisor også til opgave at underrette omkring økonomiske 

forbrydelser hvilket reguleres af bekendtgørelsens §22 hvor først revisor skal gå til ledelsen og i så fald 

dette ikke hjælper eller hvis det vurderes at det vil være uklogt så må revisor gå direkte til Statsadvokaten 

for særlig økonomisk kriminalitet.  Den sidste paragraf i kapitlet omkring revisors arbejde omhandler 

dokumentationskravene, som går ud på at sikre at revisor har dokumentation for det arbejde han har lavet 

og at han gemmer det i mindst 5 år. 

Revisorlovens kapitel 4,5 og 7 handler om hvordan revisor er og hvilke krav der stilles til revisor og hvordan 

revisor skal forholde sig når de udfører deres hverv. Der stilles høje krav til at revisor skal være uafhængig i 

forhold til den virksomhed som arbejdet udføres for. Der skal løbende være en sikring af at revisor forbliver 

uafhængig således at der ikke opstår situationer hvorpå revisors udtalelse omkring virksomheden kan blive 

påvirket. Ud over kravene til uafhængighed har revisor også tavshedspligt, dog gælder denne tavshedspligt 

ikke i forbindelse med oplysninger der videregives indenfor en koncern. Kapitel 8 omhandler 

revisionsudvalg hvilket egentlig ikke har noget med revisor at gøre men det vil være oplagt at det er en 
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godkendt revisor som sidder i udvalget da der stilles en række krav til at der mindst sidder en person i 

udvalget som har en revisors kvalifikationer.    

Kapitlerne 9, 10 og 11 handler om hvordan man sikre sig at revisor lever op til de krav der stilles til dem 

som fagperson og som offentlighedens tillidsrepræsentant. Egentlig starter kravene allerede i kapitel 6 som 

omhandler den lovpligtige kvalitetskontrol som revisor og revisionsvirksomhed skal underkaste sig for at 

kunne bibeholde deres titel og mulighed for at udfører deres hverv. Herefter kommer kapitel 9 som 

omhandler offentlighedens tilsyn med revisor som er delt op af først nogle helt generelle krav for derefter 

at gå over i at forklare og beskrive de tre instanser som har deres opgave med at sørge for at revisor 

udfører deres arbejde efter de regler og krav som der stilles til dem. De sidste kapitler i loven er mere 

formelle, kapitel 10 og 11 handler om hvilke muligheder revisor har for at klage de frister der er i forhold til 

at klage over afgørelser truffet af revisornævnet, revisortilsynet og revisorkommissionen.  Kapitel 12 og 13 

som er de sidste to kapitler handler om straffebestemmelser og lovens ikrafttræden. 

Bilag 5, Erklæringsbekendtgørelsen  
Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer er også den som i almindelig tale bliver kaldt 

erklæringsbekendtgørelsen (erkl. bek.). Erklæringsbekendtgørelsen består at 4 kapitler hvoraf de to sidste 3 

og 4 blot indeholder straffebestemmelser og ikrafttræden, hvilket ikke i sig selv har den store betydning i 

forhold til erklæringerne og derfor vil der ikke være mere omkring dem end dette. 

Kapitel 1 handler om de helt generelle bestemmelser for erklæringer med sikkerhed. Erklæringsbekendt-

gørelsens §1 handler om at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med 

sikkerhed og herefter definere den hvornår der er tale om en erklæring med sikkerhed. En erklæring er 

altid med sikkerhed når det er en lovbestemt erklæring og når erklæringen er bestemt til andre end 

hvervgivers eget brug. Samtidig består §1 også af stk. 2-4 som handler om hvordan revisor skal udforme 

selve erklæringen at den skal være uafhængig, entydig, let forståelig og revisor skal være opmærksom på at 

modtageren basere deres beslutning ud fra hvad der står i erklæringen. §2 er en definition på hvad et 

regnskab er i forhold til denne bekendtgørelse. 

Kapitel 2 i erklæringsbekendtgørelsen omhandler selve afgivelsen af erklæringer. Den beskriver kravene til 

erklæringerne, hvor den starter med at gennemgå de krav der stilles til den erklæringsform hvor der 

udtrykkes størst mulig sikkerhed nemlig erklæringen i forbindelse med en revision. Herefter går den videre 

og beskriver kravene som stilles til udvidet gennemgang, review og til sidst andre erklæringer med 
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sikkerhed. Det betyder at sikkerheden bliver mindre og mindre gennem erklæringsbekendtgørelsens 

paragraffer men helt overordnet set indeholder hvert afsnit de samme bestemmelser.  

Først har alle afsnittene i kapitel 2 en paragraf der beskriver mindstekravene til erklæringernes indhold og i 

hvilken rækkefølge indholdet skal præsenteres i erklæringen. Mindstekravene er grundlæggende ret ens for 

alle fire erklæringstyper, det som gør at der alligevel er forskel er omfanget af mindstekravene og 

beskrivelserne. Det vil sige at dem med højere risiko skal forklare sig bedre end dem med lavere risiko fx 

ved de supplerende oplysninger stilles der større krav til en revision og en udvidet gennemgang kontra et 

review og en anden erklæring hvor det er optil revisor at skrive hvis der er forhold han vil påpege.  

Herefter indeholder hvert afsnit en paragraf som beskriver i hvilke tilfælde revisor skal tage forbehold i 

regnskabet og hvordan dette forbehold skal fremstå i påtegningen. Man har herefter valgt at have en 

paragraf som omhandler supplerende oplysninger, denne paragraf er dog ikke med i afsnittet m udvidet 

gennemgang. Det betyder ikke at der ikke skal gives supplerende oplysninger i forbindelse med udvidet 

gennemgang, man har blot valgt at tage de supplerende oplysninger oppe under mindstekravene og stille 

de samme krav til de supplerende oplysninger i en udvidet gennemgang som der er i en revision. Hvorimod 

der ved et review og ved andre erklæringer med sikkerhed ikke stilles de samme krav til hvornår der skal 

indsættes en supplerende oplysning i forbindelse med afgivelse af disse to erklæringer.  

Til sidst i afsnittene omkring regnskabsaflæggelsen er der et krav om at der skal henvises specifikt til 

regnskabet, altså at hvis man henviser til regnskabet skal det gøres til en specifik post eller afsnit i 

ledelsesberetningen. Så generelt er stilles der de samme formelle krav til en hver erklæring efter denne 

bekendtgørelse, det er kun omfanget af indholdet der er forskelligt i forhold til en erklæring med høj grad 

af sikkerhed kontra en erklæring med mindre grad af sikkerhed. 

Bilag 6, God Skik 
God revisorskik er ikke reguleret i nogen lov eller bekendtgørelse, den er fremkommet henover årene både 

via forskellige love hvorpå god revisorskik bliver nævnt men især i forhold til den praksis der er i forbindelse 

med god revisorskik. God revisorskik er en del af revisorlovens § 16, stk. 1 hvor revisor gøres til 

offentlighedens tillidsrepræsentant og til det hører god revisorskik, som beskrives ved at revisor skal udvise 

integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu.  

God revisorskik er som tidligere nævnt ikke beskrevet fast i nogle lovtekst eller bekendtgørelse hvilket 

skyldes ønsket om at lade begrebet flyde med tiden således det til enhver tid vil tilpasse sig sin samtid. Det 

smarte ved at revisorskik ikke er en lov vedtaget af folketinget er at den bliver mere fleksibel da en lov kun 
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kan ændres ved en ny lov og derfor bliver den hurtigt meget statisk hvilket ikke er tilfældet ved en 

generalklausul som denne (Füchel, Gath, Langsted, & Skovby, 2010).  

Udviklingen indenfor god revisorskik er blevet mere og mere omfattende i takt med at revision er blevet 

mere og mere internationaliseret via de internationale ISA standarder. Det betyder at begrebet god 

revisorskik er blevet udviklet gennem disse internationale standarder fx ISA 200 som omhandler målet for 

revisionen i overensstemmelse med de internationale standarter og IFACs begrebsramme for erklæringer 

med sikkerhed (Johansen, Lunden, Harlof-Helleberg, Davidsen, & Laursen, 2011).   

Ifølge bogen Danske perspektiver på revisorer og revision kan god revisorskik opdeles i tre situationer, den 

første omhandler om god revisorskik i forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed hvilket er 

det tilfælde hvor revisor altid er omfattet begrebet god revisorskik jf. revisorloven § 16, stk. 1. Det andet 

scenarie er når revisor udføre arbejde hvor erklæringen er uden sikkerhed, hvilket betyder at ikke alle 

revisorlovens regler skal opfyldes hvilket betyder at Revisorlovens § 16, stk. 1 ikke er en af dem som skal 

følges med derimod skal § 16, stk. 3 følges hvor der står at revisor skal udvise professionel kompetence og 

fornøden omhu i forbindelse med udførelse af opgaven. Det sidste scenarie, handler om det tilfælde hvor 

revisor udfører rådgivning og anden konsulentarbejde. Der er revisor slet ikke indbefattet af revisorloven 

og dermed heller ikke reglerne for god revisorskik jf. §16, stk. 1. Men kan revisor så bare fralægge sig 

ethvert ansvar i forhold til god revisorskik når det drejer sig om rådgivning og assistance. Umiddelbart er 

det ikke tilfældet, set fra klientens side skelnes der ikke mellem om de beder revisor om en udtalelse med 

sikkerhed eller et råd og en vejledning om forhold uden nogen former for sikkerhed. Her vil klienten 

forholde sig til at der spørges en professionel om råd og vejledning og dermed må revisor også til en vis 

grad svare ud fra hvad der kan betegnes som god revisorskik på trods af at det ikke er indbefattet i nogen 

lov (Johansen, Lunden, Harlof-Helleberg, Davidsen, & Laursen, 2011).  

God revisorskik er altså et begreb som hele tiden er under udvikling i takt med tiden hvilket vil sige at hvad 

der er god skik i dag behøver ikke at være god skik senere hen.  

Bilag 7, Uafhængighedsbekendtgørelsen 
Uafhængighed er et vigtigt begreb for revisor. Uafhængighed betyder ifølge Den danske ordbog, ”det ikke 

at være påvirket i sit arbejde eller sine meninger af andre eller af politiske og økonomiske interesser 

(Uafhængighed, 2016)”. Som revisor må man altså ikke lade sig påvirke af andre i forbindelse med 

udførelsen af arbejdet og for at man kan sikre det, har man udformet en bekendtgørelse som skal hjælpe 
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revisor og revisionsvirksomhederne til at opretholde uafhængighed. Bekendtgørelsen er bygget op som alle 

andre bekendtgørelser og love og består af ni paragraffer.  

Den første §1 handler om de genereller bestemmelser om at revisor skal afstå fra opgaven hvis der kan 

opstå tvivl om uafhængigheden i forhold til en velinformeret tredjemand. I tilfælde hvor der kan opstå 

trusler mod uafhængigheden giver bekendtgørelsen svar på hvad revisor i så fald skal gøre for at minimere 

eller eliminere truslen mod uafhængigheden, dette sker i bekendtgørelsens §2.  

Trusler mod uafhængigheden er fx altid tætte familiemæssige bånd jf. § 2, nr. 1 hvor familiemæssige bånd 

defineres i §2, stk.2. Andre trusler mod uafhængigheden er fx tilfælde hvor revisor har væsentlig 

økonomisk interesse i virksomheden som arbejdet vedrører, har haft en ledende stilling i den virksomhed 

der ønsker arbejde udført, har direkte indflydelse på det materiale som opgaven vedrører osv. Generelt 

gælder det at revisor eller andre personer som er med til at udføre opgaven ikke må have haft indflydelse 

på den virksomhed som opgaven vedrøre, indenfor de sidste to år.  

I tilfælde af at revisor bliver opmærksom på, at der har været forhold som har kunnet drage 

uafhængigheden i tvivl må revisor foretage sig de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Dette gøres ved 

først og fremmest at fjerne vedkommende hvorfra truslen kommer fra, fra opgaven og revisor må vise 

særlig omhu for det materiale der er udarbejdet af vedkommende jf. §3. Hvis truslen stammer fra en 

økonomisk interesse, skal man hurtigst mulig og indenfor en måned afhænde denne økonomiske interesse, 

fristen begynder på det tidspunkt hvor det går op for en, at det er en trussel mod uafhængigheden. I 

tilfælde af at man ikke kan afstå eller ikke har interesse i at afstå den økonomiske trussel må man afstå fra 

opgaven da man dermed ikke kan fjerne eller mindske truslen mod uafhængigheden.  

Bekendtgørelsen har også medtaget særlige bestemmelser for uafhængighed i forbindelse med 

virksomheder med offentlig interesse og andre store virksomheder jf. revisorloven §21, stk.3. Når det 

drejer sig om den type af virksomhed, er det præciseret at uafhængigheden skal bevares på et højere 

sikkerhedsniveau. Således at der altid vil foreligge en trussel hvis revisor eller anden fra revisions-

virksomheden har været med til fx udarbejdelse af bogføring, andre registreringer eller andet materiale 

som skal bruges til at udføre opgaven. 

§ 6, omhandler andre trusler der kan opstå mod uafhængigheden det kan fx være hvis revisor skal 

udarbejde en erklæring over eget arbejde. Endvidere kan der opstå trusler mod uafhængigheden i tilfælde 

af revisor og revisionsvirksomheder arbejder i netværk. Det har man forsøgt at komme udenom med §7 

hvor man gør det klart at der er en trussel mod uafhængigheden hvis parterne i en opgave er fra samme 

netværk. Netværk er defineret i §7, stk.3 således at det ikke burde kunne misforstås. 
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Bekendtgørelsens sidste to paragraffer handler blot om straffebestemmelserne og ikrafttræden af reglerne. 

Bilag 8, Bekendtgørelsen om kvalitetskontrol og Revisortilsynets 

virksomhed 
Bekendtgørelsen om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed er den bekendtgørelse som beskriver 

rammerne for hvad en kvalitetskontrol er og hvordan en kvalitetskontrol overordnet skal udføres. 

Revisortilsynets virksomhed er så dem som bestemmer reglerne, dem som udpeger de virksomheder der 

skal kontrolleres, de kvalitetskontrollanter der skal bruges til kontrollerne, dem som foretager kontrollen af 

kontrollanterne og til sidst dem som godkender kontrollen. Samtidig er det også revisortilsynets som 

foretager kontrollen af PIE revisionsvirksomhederne. Så denne bekendtgørelse har mange aspekter den 

skal tage stilling til.  

Bekendtgørelsen består af 11 kapitler hvoraf kapitlerne 2, 5 og 8-11 gælder for både PIE revisions-

virksomheder og ikke PIE revisionsvirksomheder. Kapitlerne 3 og 6 gælder kun for ikke-PIE revisions-

virksomheder og kapitlerne 4 og 7 gælder kun for PIE revisionsvirksomheder. PIE revisionsvirksomheder er 

revisionsvirksomheder der er omfattet revisorlovens §21 stk. 3 hvilket vil sige de revisionsvirksomheder der 

revidere virksomheder med offentlig interesse såsom banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber 

osv.   

Kapitel 2 omhandler selve udvælgelsen af de revisionsvirksomheder der skal kontrolleres og en beskrivelse 

af hyppigheden. For en ikke PIE revisionsvirksomhed kan der maximalt gå 6 år imellem hver kontrolbesøg 

og for en PIE revisionsvirksomhed kan der højest gå 3 år men der kan i begge tilfælde også gå mindre jf. § 4 

og § 6. 

Kapitel 3 som kun gælder for ikke PIE revisionsvirksomheder beskriver hvordan tilsynet udpeger, godkender 

og føre tilsyn med kvalitetskontrollanterne. §§ 8-17 handler om selve udpegelsen af kontrollanterne og 

kravene der stilles til en kontrollant fx at denne skal være godkendt, have de fornødne kvalifikationer og 

erfaringer i forhold til opgaven. Kvalitetskontrollanten skal bekræfte sin uafhængighed i forhold til de 

opgaver han er blevet stillet jf. § 15 samtidig stiller § 15 også en række krav til nogle oplysninger som 

kontrollanten skal have givet tilsynet inden påbegyndelse af kontrollen. Den virksomhed, der er udpeget til 

kontrol, har mulighed for at gøre indsigelse mod kontrollanten, hvis den har en begrundet indsigelse mod 

den valgte kontrollants uafhængighed jf. § 13, stk. 2.  

Det næste afsnit i kapitel 3 omhandler selve godkendelsen som kontrollant. At være kontrollant for tilsynet 

er noget revisor selv ansøger tilsynet om, til det skal ansøger opfylde de krav som stilles i §18, stk. 3-6. 
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Herefter stilles der krav til at en kontrollant hvert år skal deltage i et kursus omkring kvalitetskontrol jf. §19. 

Man kan til hver en tid meddele tilsynet hvis man ikke ønsker at være kontrollant mere jf. § 20.  

§§ 23-25 omhandler tilsynets eget tilsyn med kontrollanterne som de både kan give en påtale hvis de 

mener at kontrollanten har tilsidesat sine pligter § 24 og endvidere kan de kan fratage en kontrollant sin 

godkendelse jf. § 25. 

Kapitel 4 omhandler kvalitetskontrollen i PIE revisionsvirksomheder. Her er det tilsynet selv der udfører 

kontrollen, det vil sige at det er kontrollanter ansat af Erhvervsstyrelsen der udføre kontrollen af PIE 

virksomhederne. Her gælder det også at kontrollanten skal være uafhængig og at tilsynet har mulighed for 

at udpege andre som kontrollanterne hvis de er kvalificeret til det besidder nogle kompetencer som tilsynet 

mener at have brug for til udførelsen af den konkrete kontrol. 

Kapitel 5 handler om hvordan selve kontrollen bliver udført og hvad den skal indeholde. § 33 indeholder en 

liste over hvad en kontrol som minimum skal indebære. Helt overordnet skal en kontrol indeholde en 

gennemgang af kvalitetsstyringssystemer, virksomhedens regler for uafhængighed om den opfylder 

kravene til god revisorskik, bruger de rigtige revisionsstandarder, opfylder kravene omkring 

efteruddannelse og en stikprøvevis gennemgang af konkrete revisions- og erklæringsopgaver. 

Kapitel 6 og 7 gælder som tidligere nævnt for ikke PIE revisionsvirksomheder og PIE revisionsvirksomheder 

men grundlæggende omhandler de det samme, nemlig opfølgningen på en kontrol. I en Ikke PIE 

revisionsvirksomhed skal kontrollanten udarbejde en erklæring med begrænset sikkerhed jf.  § 34 stk. 1 og i 

en PIE revisionsvirksomhed skal udarbejde en rapport omkring kontrollen. Herefter bliver der i kapitel 8 

beskrevet hvilken opfølgning tilsynet laver på den erklæring eller rapport der er modtaget i forbindelse med 

en kvalitetskontrol. Som det sidste kapitel der drejer sig om kvalitetskontrollen er kapitel 9, som beskriver 

hvorledes afregningen af kvalitetskontrollen forløber både for PIE og ikke PIE revisionsvirksomheder. 

Hvilket sker igennem tilsynet som så derefter opkræver den kontrollerede virksomhed.  

Kapitel 10 og 11 handler om de generelle bestemmelser for bekendtgørelsen og straffe-, overgangs og 

ikrafttrædelsesbestemmelserne. Af dem er det værd at bemærke § 40 som gør det klart at afgørelser 

truffet af Revisortilsynet ikke kan indbringes for nogle højere administrativ myndighed jf. revisorlovens § 

51, stk. 3. hvilket i praksis betyder at der ikke kan klages over afgørelser truffet af tilsynet. 
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Bilag 9, Spørgeskemaundersøgelse af SMV’erne opfattelse af 

revisionspligt og revisor 
Denne undersøgelse har til formål at undersøge hvad små og mellemstore selskaber har af 

erfaring med revisor, revision og fravalg af revision. 

 

Der er lavet mange undersøgelser af hvad lempelser af revisionspligten har af betydning for netop 

den gruppe, der er dog ikke lavet en undersøgelse hvor man har spurgt gruppen men kun såkaldte 

eksperter eller interessenter. Det er derfor denne undersøgelse kommer ud til netop dig, da du 

besidder viden om hvad revisor, revision og fravalg af revision har af betydning for netop dit 

selskab. 

 

Det er ikke så vigtigt hvem der besvare skemaet i selskabet dog forudsættes det at den som 

besvarer ved noget om selskabets regnskab, revisor og har en forståelse for hvad det/den betyder 

for selskabet. 

 

Nogle spørgsmål er skrevet således man blot kan svare ud fra nogle givne svar og andre er mere 

åbne hvor man har frit spil til at skrive sin besvarelse. Håbet er, at ved de åbne spørgsmål, at I vil 

tage jer tid til at skrive en kommentar, således at det kan underbygge noget af det som der ellers 

bliver spurgt om. 

 

Swwwwwpørgeskemaet har sin berettigelse ved at det er vigtigt også at høre dem det omhandler, 

da teorien omkring regnskab og revision ikke altid har hold i virkeligheden. Fra politisk side har 

man et ønske om at det skal være nemt at drive virksomhed i Danmark, men det som der kan 

være tendens til er at det på papiret gøres nemmere men at det i praksis ikke er nemmere af 

forskellige årsager. 

 

Spørgeskemaet skal derfor være med til at afdække hvad selskaberne selv synes at revisor har af 

betydning for dem og hvad holdning selskaberne har til spørgsmålet om fravalg af revision. 

 

Alle besvarelser holdes anonymt, oplysninger om firmanavn, cvr nr. osv. vil ikke blive brugt i 

opgaven. 

Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål omkring revisor og revision og 3 spørgsmål til hvis I vil vide 

mere. 

 

Spørgsmål 1-4  

Handler om selskabets nøgletal.  

 

Formålet med spørgsmålene er at kunne kategorisere selskaberne efter om de har mulighed for 

at fravælge revision eller benytte sig af reglerne omkring udvidet gennemgang eller de helt nye 

regler for mikrovirksomheder. 
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Spg. 1 Hvilken selskabsform drives selskabet i?

Spg. 1 Hvilken selskabsform drives selskabet i?Spg. 1 Hvilken selskabsform drives selskabet i?

Spg. 1 Hvilken selskabsform drives selskabet i? 

  

 

(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar)(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar) 

  

 

(1) � Aktieselskab (A/S) 

(2) � Anpartsselskab (ApS) 

(3) � Iværksætterselskab (IVS) 

(4) � Interessentskab (I/S) 

(5) � Kommanditselskab (K/S) 

(6) � Holdingselskab (typisk A/S eller ApS) 

(7) � Andet/ved ikke  _____ 

 

 

 

Spg. 2 Hvor stor var omsætningen i det seneste

Spg. 2 Hvor stor var omsætningen i det senesteSpg. 2 Hvor stor var omsætningen i det seneste

Spg. 2 Hvor stor var omsætningen i det seneste 

  

 aflagte regnskab?

aflagte regnskab?aflagte regnskab?

aflagte regnskab? 

  

 

(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar)(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar) 

  

 

(1) � 0 kr. - 800.000 kr. 

(2) � 800.000 kr. - 2.700.000 kr.  

(4) � 2.700.000 kr. - 5.400.000 kr. 

(5) � 5.400.000 kr. - 8.000.000 kr. 

(6) � 8.000.000 kr. - 72.000.000 kr. 

(7) � 72.000.000 kr. eller mere 
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Spg. 3 Hva

Spg. 3 HvaSpg. 3 Hva

Spg. 3 Hvad var balancesummen ved seneste aflagte regnskab?

d var balancesummen ved seneste aflagte regnskab?d var balancesummen ved seneste aflagte regnskab?

d var balancesummen ved seneste aflagte regnskab? 

  

 

(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar)(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar) 

  

 

(1) � 0 kr. - 2.700.000 kr. 

(2) � 2.700.000 kr. - 4.000.000 kr. 

(3) � 4.000.000 kr. -36.000.000 kr.  

(4) � 36.000.000 kr. eller derover 

 

 

 

  

 

 

  

 

Spg. 4 Hvor mange ansatte havde selskabet ca. o

Spg. 4 Hvor mange ansatte havde selskabet ca. oSpg. 4 Hvor mange ansatte havde selskabet ca. o

Spg. 4 Hvor mange ansatte havde selskabet ca. omregnet til fuldtidsansatte i seneste regnskab?

mregnet til fuldtidsansatte i seneste regnskab?mregnet til fuldtidsansatte i seneste regnskab?

mregnet til fuldtidsansatte i seneste regnskab? 

  

 

(Svar ved at skrive et tal)

(Svar ved at skrive et tal)(Svar ved at skrive et tal)

(Svar ved at skrive et tal) 

  

 

__________________________________________________ 

Antal ansatte 0 1 2 3 4 5 6 

Antal 18 102 46 30 26 11 12 

% fordel 7% 42% 19% 12% 11% 4% 5% 

  

      
  

Antal ansatte 7 8 9 10 11 12 >12 

Antal 4 4 3 4 0 3 10 

% fordel 2% 2% 1% 2% 0% 1% 4% 

 

Spørgsmål 5-7  

Handler om branche, hjemsted og hvem der besvarer spørgeskemaet 

Spg. 5 Hvor har virksomheden hjemsted?

Spg. 5 Hvor har virksomheden hjemsted?Spg. 5 Hvor har virksomheden hjemsted?

Spg. 5 Hvor har virksomheden hjemsted? 

  

 

(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar)(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar) 

  

 

(1) � Region Hovedstaden 

(2) � Region Sjælland 

(3) � Region Syddanmark 

(4) � Region Midtjylland 

(5) � Region Nordjylland 
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Spg. 6 Hvad er selskabets hovederhverv?

Spg. 6 Hvad er selskabets hovederhverv?Spg. 6 Hvad er selskabets hovederhverv?

Spg. 6 Hvad er selskabets hovederhverv? 

  

 

(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar)(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar) 

  

 

(1) � Landbrug, gartneri og skovbrug  

(2) � Fiskeri og akvakultur 

(3) � Industri 

(4) � Byggeri og anlæg 

(5) � Transport 

(6) � Handel 

(7) � Turisme 

(8) � Serviceerhverv 

(9) � Andet _____ 

 

Spg. 7 Hvem besvare spørgeskemaet?

Spg. 7 Hvem besvare spørgeskemaet?Spg. 7 Hvem besvare spørgeskemaet?

Spg. 7 Hvem besvare spørgeskemaet? 

  

 

(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar)(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar) 

  

 

(6) � Ejer 

(1) � Direktør 

(2) � Ledelse 

(3) � Regnskabsmedarbejder 

(4) � Ansat i selskabet 

(5) � Anden (skriv gerne hvem)  _____ 



  

Side 98 af 134 
 

 

 

 

Spørgsmål 8-10  

Handler om hvordan selskabet aflægger regnskab. 

Nogle af spørgsmålene er åbne, hvilket betyder at du som respondent skal skrive dit svar. Dette 

er for at kunne underbygge nogle af spørgsmålene med citater. 

 

  

 

Spg. 8 Hvilken type af erklæring udfører r

Spg. 8 Hvilken type af erklæring udfører rSpg. 8 Hvilken type af erklæring udfører r

Spg. 8 Hvilken type af erklæring udfører revisor?

evisor?evisor?

evisor? 

  

 

(hvilken form for regnskab udarbejder revisor til dig/jer)

(hvilken form for regnskab udarbejder revisor til dig/jer)(hvilken form for regnskab udarbejder revisor til dig/jer)

(hvilken form for regnskab udarbejder revisor til dig/jer) 

  

 

(1) � Revision 

(2) � Review 

(3) � Udvidet gennemgang 

(4) � Assistance 

(6) � Ingen erklæring, opstilling af regnskab 

(7) � Vi bruger ikke revisor 

(5) � Ved ikke /andet  _____ 
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Spg. 9 Har s

Spg. 9 Har sSpg. 9 Har s

Spg. 9 Har selskabet ændret regnskabstype indenfor de seneste 5 år?

elskabet ændret regnskabstype indenfor de seneste 5 år?elskabet ændret regnskabstype indenfor de seneste 5 år?

elskabet ændret regnskabstype indenfor de seneste 5 år? 

  

 

(Eksempler: fra revision til udvidet gennemgang, review til assistance eller fra assistance til 

(Eksempler: fra revision til udvidet gennemgang, review til assistance eller fra assistance til (Eksempler: fra revision til udvidet gennemgang, review til assistance eller fra assistance til 

(Eksempler: fra revision til udvidet gennemgang, review til assistance eller fra assistance til 

revision)

revision)revision)

revision) 

  

 

(1) � Ja, beskriv gerne ændringen  _____ 

(2) � Nej 

(3) � Ved ikke 

 

Spg. 10 Hvis revision alti

Spg. 10 Hvis revision altiSpg. 10 Hvis revision alti

Spg. 10 Hvis revision altid var frivilligt, ville du så få revideret dit regnskab?

d var frivilligt, ville du så få revideret dit regnskab?d var frivilligt, ville du så få revideret dit regnskab?

d var frivilligt, ville du så få revideret dit regnskab? 

  

 

(sæt et kryds, og begrund gerne dit svar nederst)

(sæt et kryds, og begrund gerne dit svar nederst)(sæt et kryds, og begrund gerne dit svar nederst)

(sæt et kryds, og begrund gerne dit svar nederst) 

  

 

(1) � Ja regnskabet bliver allerede revideret frivilligt 

(2) � Ja i fremtiden vil regnskabet blive revidere selvom det er frivilligt 

(3) � Nej 

(4) � Begrund gerne dit svar _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 
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Afhængig af forholdene, ikke relevant for os 

Afhængigt af kompleksitet - holding-struktur mv. 

bank krav 

Det afhængere af om der kommer flere ejere til. Hvis en ejer kræver revision - vil et 
eventuelt valg af revisor det blive drøftet på et bestyrelsesmøde og hvis der er opbakning til 
forslaget vælges revisor på generalforsamlingen 

Det er der ikke grund til. 

Det er en unødvendigmeromkostning. Jeg ved hvad der er sket. 

Det er ikke så omfattende et regnskab 

Det vi har mest brug for er hjælp til, at finde rundt i love og regler. Selve regnskabet klarer 
bogføringsprogrammer langt hen ad vejen. 

for at undgå fejl 

Jeg er cand merc aud 

jeg er selv statsaut.revisor 

Jeg forstår ikke spørgsmålet. 

Jeg stoler på bogholder 

kun hvis jeg har råd til det 

Lille virksomhed. For dyrt at revidere i forhold til omsætning. 

Med lille omsætning er det nemt. Så mange penge brues på lidt arbejde. Det er mellem 5-10 
% af omsætningen jeg bruger på revisor 

Meget simpelt regnskab 

meget simpelt regnskab 

Måske 

Måske, afhænger af situationen 

Nej, omkostning ved revision ønskes minimeret 

Omkostningsbesparelse 

penge institut har brug for matrialer 

Regnskabet bliver revideret, men ikke påtegnet. Dette for at sikre, at alt er korrekt 
regnskabsmæssigt, men firmaet har ikke brug for en revisor påtegning. 

Regnskabet er ikke større eller mere kompliceret end hvad jeg selv kan overskue 

revisior laver det så tæt på revisionen som muligt. 

Revisoren fraskriver sig alligevel alt - så hvorfor bruge penge på det. 

Selskabet besidder selv ressourcer og kompetencer til at udarbejde regnskab. 

sikkerhed - for at undgå fejl 

Spare de penge 

Unødvendig udgift 

Vi bruger ikke revisor. Sålænge vi ikker er større, kan vores bogholder fint klare 
gennemgangen af årsregnskabet 

Vi er en del af en større koncern, hvor vi kræver revision af selskabernes årsregnskaber 

vi er selv revisorer ;o) 

Vi har ikke foretaget fravalg af revision aht. ekstern investor. 
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Spørgsmål 11-15  

Handler om baggrunden for hvem der udarbejder selskabets regnskab 

Spg. 11 Hvem udarbejder selskabets regnskab?

Spg. 11 Hvem udarbejder selskabets regnskab?Spg. 11 Hvem udarbejder selskabets regnskab?

Spg. 11 Hvem udarbejder selskabets regnskab? 

  

 

(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar)(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar) 

  

 

(1) � Statsautoriseret revisor 

(2) � Registreret revisor 

(3) � Godkendt revisor 

(4) � Anden revisor 

(5) � Ekstern bogholder/rådgiver 

(6) � Intern medarbejder 

(7) � Intern regnskabskyndig 

(8) � Ved ikke 
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12. Hvorfor har man valgt ovenstående til at udarbejde selskabets regnskab?

12. Hvorfor har man valgt ovenstående til at udarbejde selskabets regnskab?12. Hvorfor har man valgt ovenstående til at udarbejde selskabets regnskab?

12. Hvorfor har man valgt ovenstående til at udarbejde selskabets regnskab? 

  

 

1 

1) Det er lovligt pga. lille selskab, jeg ved hvordan man gør pga. HD-uddannelse. Jeg har 
en revisor som bagstopper for at fange hvis jeg laver fejl (Revisor svarer hjælper mig 
hvis jeg har spørgsmål og laver review af mit regnskab og årsrapporter). 
2) Revisorer kommer til små virksomheder af gode grunde med ufleksible løsninger som 
kassekladder eller bogføringsprogrammer. I dag har jeg ikke meget mere arbejde, og 
når det er indtastet, så kommer regnskabet jo af sig selv. 
3) Jeg kan indtaste regnskab som jeg gerne vil, så det er let og korrekt. Nu kan jeg let 
generere det rigtige ved at flette med netbank, kategorisere efter egen/korrekt 
kontoplan, og udarbejde momsafregning og årsregnskaber når jeg vil og ikke først i 
sidste øjeblik når revisor har tid. Den gang jeg brugte revisor var jeg egentlig ikke glad 
for det. 
4) Jeg har overblik. Jeg kan stå inde for regnskabet. Jeg er ikke afhængig af en revisor 
for at fortælle mig hvordan det går med virksomheden. Jeg kan til enhver tid se om det 
går godt/skidt, hvilket er vigtigt, da jeg kan stå uden kunder med kort varsel. Og det er 
den vigtigste grund. 

2 Af hensyn til økonomi og effektivitet 

3 Anbefalet 

4 Anbefalet af andre 

5 Anbefalet fra  anden side. 

6 Anbefaling 

7 Anbefaling 

8 Anbefaling 

9 anbefaling fra bestyrelsesmedlem 

10 Anbefaling fra bogholder 

11 Anbefaling fra netværk. 

12 Anbefaling fra revisor 

13 bedst kendskab og seriøs 

14 Bedste - og så er der ro på den del af virksomheden 

15 Bedste driftsløsning 

16 Bedste løsning 

17 Begrænsning af ressourceforbruget internt. 

18 Billig og den rigtige ydelse i forhold til omfang/pris 

19 Billigere løsning, når regnskab ikke er "kompliceret" 

20 billigst ift til omkostningerne 

21 Billigst og nemmeste. Direkte kommnuikation 

22 Billigst! 

23 bogføring har vi en bogholder til, men selve årsregnskabet laves at vores revisor, så er 
vi så sikker som vi kan være på at der ikke er nogen fejl. 

24 Brugte samme kontor i forvejen 

25 Da de kan 

26 Da det er eneste mulighed på Møn 

27 da det er vores opfatelse at du stor bedre hvis du har et revderet regnskab 
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28 De er pålidelige 

29 Deloitte valg ud fra deres omdømme, desværre har de lavet en del grove fejl, der har 
betydet at vi skiftede selskab til dette regnskabsår 

30 Den passer til min behøv 

31 
Det danske datterselskab er netop oprettet, hvorfor revisionen er bedt om at lave 
udkast til en dansk årsrapport. Denne skal herefter tjene som skabelon for de 
kommende år, hvor virksomheden selv vil opstille årsrapporten. 

32 Det er billigst at have in-house. 

33 Det er det der er behov for 

34 Det er en ledelsesbeslutning af bruge dette revisionsselskab til alle vores selskaber i 
koncernen. 

35 Det er kangt det billigste og det mest effektive at få lavet regnskabet af en, der kender 
virksomheden. 

36 Det er mig selv 

37 det er os selv :o) 

38 Det er vel ikke relevant 

39 Det skal vi,da vi har lejekontrakt med Skov-og Naturstyrelsen 

40 Det var gratis og klarer behovet. 

41 Effektiv og billig løsning. 

42 Efter aftale med anbefalet revisor 

43 efter aftale med Bank 

44 ejer er tidligere revisor 

45 Ejer flere selskaber. 

46 Ejeren har fuldtidsjob som økonomidirektør ved siden af selskabet, og en fortid som 
revisor. Så jeg udarbejder selv årsregnskabet. 

47 Enklest mulige løsning. 

48 er uddannet statsaut revisor 

49 Erfaring... 

50 Et tilbud som nystrarter 

51 fik en bestemt revisor anbefalet 

52 For at få en dialog med revisor om eventuelle særlige spørgsmål 

53 For at få mere tid til at arbejde, samt undgå fejl, har jeg en revisor til at tage sig af 
økonomien 

54 For at gøre det rigtigt fra starten og få hjælp og rådgivning 

55 For at lette arbejdsbyrden på mig som ejer 

56 For at sikre retvisende regnskab 

57 For at være sikker på at der er orden i tingene. 

58 For egen skyld 

59 For ikke at skulle tid på administration, moms, løn, bogføring. 

60 fordi at man har hørt godt om dem 

61 Fordi de er dygtige 

62 Fordi de gerne skulle have 100% styr på sagerne. 

63 Fordi denne revisor havde en meget mennesklige måde at forklare ting. 

64 Fordi det er en bekendt, og så er der rene linier. Med en statsaut. 
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65 Fordi det er en god sikkerhed for at et er iorden 

66 Fordi det er min mand og han kan bare sådan noget med tal - han er økonom af 
uddannelse 

67 Fordi det sikre at det bliver gjort korrekt 

68 Fordi ejerne ikke har valgt at anvende udgifter til revisor. 

69 
Fordi han er indenfor vores netværk, og fordi han laver det næsten gratis. (normal 
priser ligger indenfor 3.000 - 15.000 pr.selskab) og vores revisor laver begge 
selskaber+selvangivelser for ca. 500 kr. 

70 Fordi jeg er billigst og har fingrene i det hver dag 

71 Fordi jeg er den eneste :-) 

72 Fordi medarbejderen havde flair for det. 

73 Fordi min revisor også er en god ven af familien og sparringspartner. 

74 fordi selskabet er holdingselskab for revisionsvirksomhed 

75 Fordi selskabets økonomi er meget enkel 

76 Fordi tidligere bogholder stoppede, og sad på et revisionskontor der tidligere lavede 
det. Og så blev man anbefalet at benytte dem, da en samarbejdspartner benytter dem. 

77 
Fordi vore data er små, og jeg har arbejdet med regnskaber hele mit arbejdsliv (46 år). 

78 gider ikke beskæftige mig med tal og regnskaber 

79 God bekendt med orden i tingene, som også kan lave bogføring 

80 God kontakt og kommunikation, professionel rådgivning. 

81 God rådgivning og billigste pris 

82 God service 

83 God service og fornuftig pris 

84 Godt kendskab til revisonsselskabet og dets kompetance og professionalisme 

85 Google søgning og geografi 

86 Han var en flink fyr med gode anbefalinger 

87 Har altid været vores revisor, og udarbejder også holdingselskabets årsregnskab. 

88 Har den fornødne kompetence 

89 Har hørt godt om ham 

90 Har kendt hinanden i 40 år 

91 
Har kompetencerne inhouse - udarbejder også alle andre årsrapporter i koncernen. 

92 Har også brugt lmo før 

93 Har prøvet forskellige revisorer, og først ved den tredie føler jeg tillid til processen og 
den ydelse som leveres. 

94 har revideret alle ¨år. 

95 Henvisning 

96 Historiske årsager. Valgte en lokal revisor som blev opkøbt af en større. 

97 Ingen bedre end Brian Valhkvist. 

98 Intern kompetence 

99 Jeg besidder den viden, der er nødvendig, for at gøre det, idet jeg er tidligere statsaut. 
revisor. 
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100 Jeg er selv statsaut. revisor 

101 Jeg er selv statsautoriseret revisor og udarbejder selv mit regnskab 

102 Jeg gider ikke noget vrøvl med skat 

103 JEg gik fra statsregistreret revisor til registreret revisor 

104 Jeg har benytte samme revisor igennem flere år. Jeg stoler på LPOG, føler mig godt 
rådgivet til fair priser. 

105 Jeg har kun minimal kendskab til regnskab. Derfor har jeg valgt at have en profresionel 
til at løse den opgave for mig 

106 Jeg har selv en uddannelse på niveau med en revisor (HD i regnskab og økonomistyring 
) 

107 kan jeg ikke svare på 

108 Kemi, pris & kompetancer 

109 Kender dem. 

110 Kender personen godt 

111 Kender revisor 

112 Kender revisoren fra tidligere og føler der er en god tillid. 

113 Kendskab til iværksætter, opstart, told regler. 

114 kendskab til revisor 

115 Kendskab til Revisoren gennem andre selsbaber 

116 Kompetanceniveau 

117 Kompetancer 

118 Kompetencer 

119 kompetencer og status i regnskabsmæssig sammenhæng 

120 Kompetent revisor 

121 Krav fra investor 

122 Krav fra investor 

123 Landbo nord 

124 Langt det billigste og det mest effektive 

125 Lettere og billigere 

126 Lettest og billigst 

127 

Lille firma hvor vi har god kontakt til revisoren.  
Altid hurtig hjælp hvis vi har spørgsmål. 
Anbefalet af bekendte.  
Ikke dyr. 

128 Lille selskab med kun en ansat og meget overskueligt regnskab. 
Fuld kontrol over regnskab og balance 

129 lille virksomhed tæt på hjemadressen 

130 lokal 

131 
Lokale relationer kombineret med velkendt kvalitet. 
 
Value for money. 

132 lovgivningen, bogføringen har ikke min interesse men min økonomisk tilstand vil jeg 
gene have oplyst faktuelt 

133 Lovkrav ApS 

134 Lå i nærheden 
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135 Mange år på bagen og en go bred erhvervserfaring 

136 Mange års samarbejde 

137 Mangeårigt samarbejde, gode relationer 

138 Manglende intern ekspertise 

139 Mest kvalificeret 

140 Min far var min revisor, men da han døde pludseligt sidste år, har jeg måttet alliere mig 
med en udefra. 

141 nedsætte omkostningerne 

142 Netværk 

143 Netværk 

144 Netværksrelation 

145 nystartet selskab 

146 Personlig bekendtskaber 

147 Personlig relation 

148 PErsonligt kendskab 

149 Personligt kendskab 

150 Pga. holding-struktur med udenlandske datter- og associerede selskaber. 

151 

Pga. regnskabets omfang og min baggrund vil jeg formentlig udarbejde det selv.  
Regnskabet vil formenlig ikke blive mere komplekst i fremtiden.  
Det der kunne vippe holdningen ville være at revisor tilføjer værdi, i form af konkret 
rådgivning der styrker virksomhedens position. 
I en fjern fremtid kunne min lyst til investeringer i fx. ejendom, værdipapirer og andet, 
gøre at jeg tilvalgte revision. Men så vil regnskabets kompleksitet også være øget ift. i 
dag. 

152 Pris 

153 pris 

154 pris 

155 Pris 

156 Pris og anbefaling 

157 Pris og kendskab 

158 Pris og kvalitet 

159 
pris/kvalitet. Intet krav of statsautoriseret, men det er de blevet mens vi har været der. 

160 På grund af udenlandske investorer 

161 Renome 

162 
Revisor skal have en vis størrelse med et bredt kendskab og følge med vore vækst 

163 Revisorfirmaet foretager vores bogføring, lønudbetaling og moms-indberetning. Og så 
er det naturligt for os, at det også opstiller regnskab og udarbejder årsrapport. 

164 Revisors kone havde butik i samme område og gav et godt tilbud 

165 rigelig kompetance 

166 Samarbejdet i 25 år 

167 samarbejdspartner 



  

Side 107 af 134 
 

168 Selskabet er en del af en koncern hvor økonomifunktionen udfører alle selskabers 
økonomirapporteringer 

169 Selskabets regnskab er enkelt så det er et rent omkostningsspørgsmål. Opstår 
problemer/ønsker om mere detaileret rådgivning tages ekstern revisor/rådgiver med. 

170 Selv regnskabet laves af interne medarbejder som er regnskabskyndig. Men den færdig 
opstilling udføres af en statsautoriseret revisor. 

171 Sikkerhed for kvalitet og rådgivning 

172 Sikkerhed for proffessionel udførelse 

173 skal have en statsautoriseret 

174 Som iværksættere har vi valgt et lille revisionsfirma, da vi værdsætter den personlige 
kontakt og overskueligheden i kun, at have kontakt til 1 person 

175 
Spændende at lave regnskab og man har styr på sagerne og hvad 
 
der sker. 

176 Tilfældigt 

177 Tilfældigt. 

178 Tilidligere anvendelse - kutyme. 

179 tillid 

180 tillid til pågældende 

181 tradition 

182 Troværdighed og kompetencer 

183 Tryghed, vil være sikker på at regnskabe er opstillet korrekt. 

184 Ud fra selskabets størrelse, omfang og komplxitet 

185 Var den revisor der kunne opflyde vores behov 

186 Vedkommende er uddannet revisor 

187 Vedkommende er uddannet statsautoriseret revisor 

188 
Vi benytter et bestyrelsesmedlem, som er HD i Regnskabsvæsen, og som tidligere har 
været regnskabschef i flere større virksomheder (Grønlandsfly, Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium m.fl.). 

189 Vi bruger samme revisor i alle selskaberne, og i Holdingselskabet. 
Desuden varetager han også vores private skat indberetning. 

190 Vi er ejet 50% af et andet selskab, og de har valgt revisor. 

191 
Vi er en helt nystartet virksomhed og har valgt revision da vi gerne vil være sikre på at 
alle papirer er i orden. Vi bruger også vores revisor meget til at tjekke op på om vi laver 
vores ting ordentligt! 

192 Vi er en nystartet virksomhed og vil gerne til at starte med sikre at det vi gør er korrekt 
og at vi får sat nogle gode økonomiske værktøjer op som vi kan bruge fremadrettet 

193 Vi er et datterselskab i en større koncern. 

194 Vi er revisor. 

195 Vi har samme revisionsfirma i mange år 

196 Vi havde en god kemi med revisoren. Vi havde desuden en ekstern bogholder til at 
klargøre alt regnskab og sende alt til revisor. 
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197 Vi henvender os til globale virksomheder, for at få dem til at sponsorere scholarships. Vi 
har behov for den blåstempling, som et af de store, globale revisionsfirmaer giver 

198 
Vi kan det ikke selv og vil gerne gøre tingene rigtigt. Og vi vil ikke have Skat i hælene ... 

199 
Vi kan få en samlet pakke med vores bogholder/skatterådgiver, som indeholder, løn, 
skat(både person og firma), moms, kvartalsregnskab og årsregnskab til en ganske 
fornuftig pris. 

200 Vi mener at vi er i stand til selv at varetage opgaven 

201 vi mødtes igennem et netværk, og jeg er tilfreds med kemien, evnen og økonomien 

202 Vi skal have en revisor - og ham vi har valgt er en vi kender. 

203 Vi udarbejder mest muligt selv, herefter sendes materialet til revisor. Revisor anvendes 
for at sikre hensynet til investor. 

204 Vi vil være sikker på kvaliteten af revisionen 

205 Vi ønsker regnskabet påtegnet af godkendt revisor 

206 Via netværk 

207 Via netværk til at finde en god revisor 

208 Vil sikre at der er orden i tingene. Mine kunder er blandt Top50 og der skal ikke være 
noget at komme efter. 

209 
Virksomheden er en bogføringsvirksomhed med og har derfor styr på det 
regnskabstekniske. Vi benytter dog en ekstern konsulent i vores netværk til 
indberetning til Erhvervsstyrelsen 

210 
Vores bogholder er dygtig og grundig. Vores regnskab er ligetil. Vi havde tidligere en 
revisor tilknyttet, men fravalgte ham/dem pga. sjusk og manglende kommunikation fra 
deres side. 

 

Spg. 13 Hvad har betydning for valget af revisor?

Spg. 13 Hvad har betydning for valget af revisor?Spg. 13 Hvad har betydning for valget af revisor?

Spg. 13 Hvad har betydning for valget af revisor? 

  

 

(Angiv i hvilken grad nedenstående har af betydning 

(Angiv i hvilken grad nedenstående har af betydning (Angiv i hvilken grad nedenstående har af betydning 

(Angiv i hvilken grad nedenstående har af betydning for jeres valg af revisor. Hvis selskabet ingen 

for jeres valg af revisor. Hvis selskabet ingen for jeres valg af revisor. Hvis selskabet ingen 

for jeres valg af revisor. Hvis selskabet ingen 

revisor har, så forsøg at svare ud fra hvis I skulle ud og vælge en revisor, hvad I så ville ligge vægt 

revisor har, så forsøg at svare ud fra hvis I skulle ud og vælge en revisor, hvad I så ville ligge vægt revisor har, så forsøg at svare ud fra hvis I skulle ud og vælge en revisor, hvad I så ville ligge vægt 

revisor har, så forsøg at svare ud fra hvis I skulle ud og vælge en revisor, hvad I så ville ligge vægt 

på?)

på?)på?)

på?) 

  

 

 Meget lidt

Meget lidtMeget lidt

Meget lidt 

  

 Lidt

LidtLidt

Lidt 

  

 Middel

MiddelMiddel

Middel 

  

 Meget

MegetMeget

Meget 

  

 Rigtig meget

Rigtig megetRigtig meget

Rigtig meget 

  

 Ved 

Ved Ved 

Ved 

ikke/ande

ikke/andeikke/ande

ikke/ande

t

tt

t 

  

 

Revisors titel 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � 

Revisionsselskabets 

navn 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � 

Revisors troværdighed 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � 



  

Side 109 af 134 
 

 Meget lidt

Meget lidtMeget lidt

Meget lidt 

  

 Lidt

LidtLidt

Lidt 

  

 Middel

MiddelMiddel

Middel 

  

 Meget

MegetMeget

Meget 

  

 Rigtig meget

Rigtig megetRigtig meget

Rigtig meget 

  

 Ved 

Ved Ved 

Ved 

ikke/ande

ikke/andeikke/ande

ikke/ande

t

tt

t 

  

 

Revisors kompetencer 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � 

Anbefaling fra andre 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � 

Pris 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � 

Service ud over 

udarbejdelse af 

regnskab 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � 

 
  Meget Lidt Lidt Middel Meget 

Rigtig 

meget Ved ikke 

Revisors titel 32% 18% 27% 11% 7% 5% 

Revisionsselskabets navn 41% 17% 21% 12% 3% 6% 

Revisors troværdighed 3% 1% 6% 27% 57% 5% 

Revisors kompetencer 3% 1% 6% 34% 52% 5% 

Anbefaling fra andre 7% 4% 21% 31% 30% 8% 

Pris 3% 3% 30% 30% 28% 6% 

Service ud over udarbejdelse af 

regnskab 7% 6% 17% 32% 33% 6% 

 

Spg. 14 Hvad hedder revisionsvirksomhed

Spg. 14 Hvad hedder revisionsvirksomhedSpg. 14 Hvad hedder revisionsvirksomhed

Spg. 14 Hvad hedder revisionsvirksomheden, der udarbejder virksomhedens regnskab?

en, der udarbejder virksomhedens regnskab?en, der udarbejder virksomhedens regnskab?

en, der udarbejder virksomhedens regnskab? 

  

 

(skriv hvad du mener virksomheden hedder)

(skriv hvad du mener virksomheden hedder)(skriv hvad du mener virksomheden hedder)

(skriv hvad du mener virksomheden hedder) 

  

 

 

  

 

Spg. 15 Udover Erhvervsstyrelsen, hvem modtager så selskabets regnskab?

Spg. 15 Udover Erhvervsstyrelsen, hvem modtager så selskabets regnskab?Spg. 15 Udover Erhvervsstyrelsen, hvem modtager så selskabets regnskab?

Spg. 15 Udover Erhvervsstyrelsen, hvem modtager så selskabets regnskab? 

  

 

(sæt gerne flere krydser)

(sæt gerne flere krydser)(sæt gerne flere krydser)

(sæt gerne flere krydser) 

  

 

(1) � Aktionærerne 

(2) � Bank og andre udbydere af finansiering 

(3) � Direktører/ledere som ikke er aktionærer 

(4) � Større leverandører og leverandører man skylder penge 

(5) � Større kunder 

(7) � SKAT 
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(6) � Anden? Skriv gerne hvem  _____ 

  

Aktionærerne Bank og 

andre 

udbydere af 

finansiering 

Direktører/ledere 

som ikke er 

aktionærer 

Større 

leverandører 

og 

leverandører 

man skylder 

penge 

Større 

kunder 

SKAT 

Optalt 91 110 35 4 3 79 

% fordeling 33% 40% 13% 1% 1% 28% 

 

Spørgsmål 16-20  

Handler om selskabets forhold til revisor og dens arbejde. 

Spg. 16 Hvordan opfatter du brugen af 

Spg. 16 Hvordan opfatter du brugen af Spg. 16 Hvordan opfatter du brugen af 

Spg. 16 Hvordan opfatter du brugen af revisor?

revisor?revisor?

revisor? 

  

 

(vælg i hvilken grad følgende udsagn passer på din opfattelse af brugen af revisor)

(vælg i hvilken grad følgende udsagn passer på din opfattelse af brugen af revisor)(vælg i hvilken grad følgende udsagn passer på din opfattelse af brugen af revisor)

(vælg i hvilken grad følgende udsagn passer på din opfattelse af brugen af revisor) 

  

 

 Slet ikke

Slet ikkeSlet ikke

Slet ikke 

  

 I lille grad

I lille gradI lille grad

I lille grad 

  

 Både ja og 

Både ja og Både ja og 

Både ja og 

nej

nejnej

nej 

  

 

I 

I I 

I 

overvejende 

overvejende overvejende 

overvejende 

grad

gradgrad

grad 

  

 

I høj grad

I høj gradI høj grad

I høj grad 

  

 Ved 

Ved Ved 

Ved 

ikke/bruger 

ikke/bruger ikke/bruger 

ikke/bruger 

ikke revisor

ikke revisorikke revisor

ikke revisor 

  

 

Som en byrde for selskabet 

(omkostning uden værdi) 

(1) � (2) � (4) � (7) � (5) � (6) � 

Som en nødvendighed  

(1) � (2) � (4) � (7) � (5) � (6) � 

Selskabets nærmeste 

økonomiske rådgiver 

(værdiskabende) 

(1) � (2) � (4) � (7) � (5) � (6) � 

Sparingspartner også til andet 

end regnskab 

(1) � (2) � (4) � (7) � (5) � (6) � 

Dem vi altid ringer til når vi har 

brug for hjælp 

(1) � (2) � (4) � (7) � (5) � (6) � 

 

  
Slet 

ikke 

I lille 

grad 

Både ja 

og nej 

I 

overvejende 

grad 

I høj 

grad 

Ved ikke/ 

bruger 

ikke 

revisor 

Som en byrde for selskabet 60 44 65 20 11 16 

Som en nødvendighed  13 22 45 67 53 15 

Selskabets nærmeste økonomiske rådgiver 25 46 52 40 38 15 

Sparingspartner også til andet end regnskab 31 34 54 52 29 16 
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Dem vi altid ringer til når vi har brug for hjælp 38 41 47 40 31 19 

  
     

  

  

     
  

Som en byrde for selskabet 28% 20% 30% 9% 5% 7% 

Som en nødvendighed  6% 10% 21% 31% 25% 7% 

Selskabets nærmeste økonomiske rådgiver 12% 21% 24% 19% 18% 7% 

Sparingspartner også til andet end regnskab 14% 16% 25% 24% 13% 7% 

Dem vi altid ringer til når vi har brug for hjælp 18% 19% 22% 19% 14% 9% 

 

Spg. 17 Hvad er jeres holdning til følgende udsagn om revision?

Spg. 17 Hvad er jeres holdning til følgende udsagn om revision?Spg. 17 Hvad er jeres holdning til følgende udsagn om revision?

Spg. 17 Hvad er jeres holdning til følgende udsagn om revision? 

  

 

(Skala 1

(Skala 1(Skala 1

(Skala 1-

--

-5, hvor 5 = enig og 1 = uenig)

5, hvor 5 = enig og 1 = uenig)5, hvor 5 = enig og 1 = uenig)

5, hvor 5 = enig og 1 = uenig) 

  

 

 5 Enig

5 Enig5 Enig

5 Enig 

  

 4 

4 4 

4  

  

 3 

3 3 

3  

  

 2

22

2 

  

 1 Uening

1 Uening1 Uening

1 Uening 

  

 

Er en kontrol af 

regnskaber og 

bogføringssystemer 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Hjælper til at 

beskytte mod 

svindel 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Forbedre kvaliteten 

af de finansielle 

oplysninger 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Forbedre 

troværdigheden af 

de finansielle 

oplysninger 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Giver sikkerhed til 

kapitalejerne 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Giver sikkerhed i 

banken og til andre 

långivere 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Giver sikkerhed til 

leverandører og 

leverandørgæld 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Har en positiv effekt 

på selskabets 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 
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 5 Enig

5 Enig5 Enig

5 Enig 

  

 4 

4 4 

4  

  

 3 

3 3 

3  

  

 2

22

2 

  

 1 Uening

1 Uening1 Uening

1 Uening 

  

 

kreditværdighed 

  

Eni

g       

Uenin

g 

  5 4 3 2 1 

Er en kontrol af regnskaber og bogføringssystemer 

60
% 

21
% 

13
% 4% 1% 

Hjælper til at beskytte mod svindel 

28
% 

25
% 

28
% 

13
% 6% 

Forbedre kvaliteten af de finansielle oplysninger 

27
% 

33
% 

27
% 8% 5% 

Forbedre troværdigheden af de finansielle 

oplysninger 

40
% 

34
% 

19
% 6% 2% 

Giver sikkerhed til kapitalejerne 

29
% 

30
% 

28
% 7% 5% 

Giver sikkerhed i banken og til andre långivere 

31
% 

34
% 

25
% 7% 3% 

Giver sikkerhed til leverandører og leverandørgæld 

21
% 

22
% 

34
% 

17
% 6% 

Har en positiv effekt på selskabets kreditværdighed 

26
% 

28
% 

30
% 

13
% 4% 

Beregnet gennemsnit 

33
% 

28
% 

26
% 9% 4% 

 

Spg. 18 Hvor mange penge bruger I samlet på revisor om året?

Spg. 18 Hvor mange penge bruger I samlet på revisor om året?Spg. 18 Hvor mange penge bruger I samlet på revisor om året?

Spg. 18 Hvor mange penge bruger I samlet på revisor om året? 

  

 

(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar)(vælg kun ét svar)

(vælg kun ét svar) 

  

 

(1) � 0 - 5.000 kr. 

(2) � 5.000 kr. -15.000 kr.  

(3) � 15.000 kr. - 25.000 kr. 

(5) � 25.000 kr. - 50.000 kr. 

(4) � 50.000 kr. eller mere 

 

Spg. 19 Hvilket arbejde udfører revisor?

Spg. 19 Hvilket arbejde udfører revisor?Spg. 19 Hvilket arbejde udfører revisor?

Spg. 19 Hvilket arbejde udfører revisor? 

  

 

(sæt gerne flere krydser)

(sæt gerne flere krydser)(sæt gerne flere krydser)

(sæt gerne flere krydser) 

  

 

(1) � Udarbejder årsregnskab 

(3) � Står for bogholderiet 

(4) � Indberetter moms 
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(5) � Står for udbetaling af løn til medarbejdere 

(2) � Hjælper med investeringer af overskydende likviditet 

(6) � Ansøger om diverse tilladelse 

(7) � Opgører virksomhedens skat 

(8) � Beskriv gerne andre funktioner revisor varetager _____ 

(9) � Der er ingen revisor tilknyttet virksomheden 

 

20. Bruger sel

20. Bruger sel20. Bruger sel

20. Bruger selskabet andre økonomiske rådgivere?

skabet andre økonomiske rådgivere?skabet andre økonomiske rådgivere?

skabet andre økonomiske rådgivere? 

  

 

(sæt gerne flere krydser)

(sæt gerne flere krydser)(sæt gerne flere krydser)

(sæt gerne flere krydser) 

  

 

(1) � Ekstern bogholder 

(2) � Investeringsrådgivere  

(3) � Bankrådgivere 

(4) � Skatteeksperter 

(5) � Advokater 

(6) � Andre økonomiske rådgivere 

(7) � Nej, bruger ikke andre rådgivere 

 

 

Spørgsmål 21-22  

Handler om selskabets overvejelser omkring fravalg af revision 
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Spg. 21 Har selskabet overvejet at fravælge revision?

Spg. 21 Har selskabet overvejet at fravælge revision?Spg. 21 Har selskabet overvejet at fravælge revision?

Spg. 21 Har selskabet overvejet at fravælge revision? 

  

 

(3) � JA, hvorfor har den overvejet at fravælge revision? _____ 

(4) � NEJ, hvorfor har den ikke overvejet at fravælge revision? _____ 

 

 

 

  

 

Spg. 22 Hvis selskabet fravalgte revision, hvad vil det have af betydning for samarbejdet med 

Spg. 22 Hvis selskabet fravalgte revision, hvad vil det have af betydning for samarbejdet med Spg. 22 Hvis selskabet fravalgte revision, hvad vil det have af betydning for samarbejdet med 

Spg. 22 Hvis selskabet fravalgte revision, hvad vil det have af betydning for samarbejdet med 

nedenstående?

nedenstående?nedenstående?

nedenstående? 

  

 

(kommenter gerne hvad I tror det vil betyde)

(kommenter gerne hvad I tror det vil betyde)(kommenter gerne hvad I tror det vil betyde)

(kommenter gerne hvad I tror det vil betyde) 

  

 

 Stor 

Stor Stor 

Stor 

betydning

betydningbetydning

betydning 

  

 

Mindre 

Mindre Mindre 

Mindre 

betydning

betydningbetydning

betydning 

  

 

Ingen 

Ingen Ingen 

Ingen 

betydning

betydningbetydning

betydning 

  

 

Ved ikke

Ved ikkeVed ikke

Ved ikke 

  

 Kommentar

KommentarKommentar

Kommentar 

  

 

Andre virksomheder i 

samme branche 

(1) � (4) � (5) � (6) � (7) � _____ 

Långiverer 

(1) � (4) � (5) � (6) � (7) � _____ 

Bankforbindelse 

(1) � (4) � (5) � (6) � (7) � _____ 

Leverandører 

(1) � (4) � (5) � (6) � (7) � _____ 

Samarbejdspartnere 

(1) � (4) � (5) � (6) � (7) � _____ 

SKAT 

(1) � (4) � (5) � (6) � (7) � _____ 

Erhvervsstyrelsen 

(1) � (4) � (5) � (6) � (7) � _____ 

 

     

 
  Stor 

betydning 

Mindre 

betydning 

Ingen 

betydning Ved ikke   

Andre virksomheder i samme branche 3% 10% 69% 18% 

Långiverer 14% 25% 40% 21% 

Bankforbindelse 22% 28% 36% 15% 

Leverandører 3% 17% 66% 14% 

Samarbejdspartnere 4% 18% 63% 15% 

SKAT 23% 29% 26% 22% 

Erhvervsstyrelsen 15% 23% 33% 28% 

 

Spørgsmål 23-25  
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Handler om de virksomheder der har fravalgt revision 

Spg. 23 Hvorfor har selskabet fravalgt

Spg. 23 Hvorfor har selskabet fravalgtSpg. 23 Hvorfor har selskabet fravalgt

Spg. 23 Hvorfor har selskabet fravalgt 

  

 revision?

revision?revision?

revision? 

  

 

(sæt gerne flere krydser)

(sæt gerne flere krydser)(sæt gerne flere krydser)

(sæt gerne flere krydser) 

  

 

(7) � Selskabet har ikke fravalgt revision 

(1) � Ønske om at spare penge på regnskabsassistance 

(2) � Revisor rådet os til det 

(3) � Samarbejdspartner eller anden rådgiver rådet os til det 

(5) � Ønske om at spare tid på regnskab da det ikke giver værdi for selskabet 

(6) � Regnskab og revision er en økonomisk tung byrde som selskabet helst er foruden 

(4) � Kom gerne med eget udsagn om hvorfor selskabet fravalgte revision _____ 

 

Spg. 24 Hvis I tidligere har fået revideret

Spg. 24 Hvis I tidligere har fået revideretSpg. 24 Hvis I tidligere har fået revideret

Spg. 24 Hvis I tidligere har fået revideret 

  

 jeres regnskab, har I så sparet penge ved at fravælge 

jeres regnskab, har I så sparet penge ved at fravælge jeres regnskab, har I så sparet penge ved at fravælge 

jeres regnskab, har I så sparet penge ved at fravælge 

revision?

revision?revision?

revision? 

  

 

(her skal i tænke på regnskabets samlede pris inkl. bogføring, opstilling, indberetning osv.)

(her skal i tænke på regnskabets samlede pris inkl. bogføring, opstilling, indberetning osv.)(her skal i tænke på regnskabets samlede pris inkl. bogføring, opstilling, indberetning osv.)

(her skal i tænke på regnskabets samlede pris inkl. bogføring, opstilling, indberetning osv.) 

  

 

(1) � Nej 

(2) � Ja, hvor meget ca.? _____ 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Ønske om at spare penge på
regnskabsassistance

Revisor eller
samarbejdspartner rådet os

til det

Ønske om at spare tid på
regnskab da det ikke giver

værdi for selskabet

Regnskab og revision er en
økonomisk tung byrde som
selskabet helst er foruden

Hvorfor har selskabet fravalgt revision
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Beløb sparet  

     25.000    
     10.000    
     20.000    
     10.000    
        1.000    
     25.000    
     12.500    
     20.000    
     15.000    
     25.000    
     15.000    
     10.000    
     12.000    
     15.000    
     20.000    
     20.000    
        5.000    
     17.500    
        5.000    
        8.000    
     15.000    
     25.000    
     10.000    
     15.000    
     30.000    
     42.000    
        5.000    
     10.000    
     25.000    
     10.000    
        4.000    
     20.000    
     25.000  Gennemsnit Sparet 
   527.000      15.969,70  
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Spg. 25 Hvordan har selskabets interessenter reageret på fravalget af revision?

Spg. 25 Hvordan har selskabets interessenter reageret på fravalget af revision?Spg. 25 Hvordan har selskabets interessenter reageret på fravalget af revision?

Spg. 25 Hvordan har selskabets interessenter reageret på fravalget af revision? 

  

 

(interessenter kan være: samarbejdspartnere, banken, medarbejdere, kreditorer, leverandører osv)

(interessenter kan være: samarbejdspartnere, banken, medarbejdere, kreditorer, leverandører osv)(interessenter kan være: samarbejdspartnere, banken, medarbejdere, kreditorer, leverandører osv)

(interessenter kan være: samarbejdspartnere, banken, medarbejdere, kreditorer, leverandører osv) 

  

 

(sæt gerne flere krydser)

(sæt gerne flere krydser)(sæt gerne flere krydser)

(sæt gerne flere krydser) 

  

 

(1) � Der har ingen reaktion været 

(2) � Banken har ønsket flere finansielle oplysninger 

(3) � Banken og andre kreditgivere vil ikke acceptere et fravalg af revison i fremtiden 

(5) � Kredittiden er blevet kortere hos vores leverandører 

(4) � SKAT har udtaget os til yderligere kontrol 

(6) � Ved ikke 

(7) � Andet, beskriv gerne _____ 

(8) � Vi har ikke fravalgt revision 

 

 

Spørgsmål 26-28 er afrunding af spørgeskemaet og tilkendegivelse om I må kontaktes 

yderligere og om I har interesse i hvad undersøgelsen har vist. 

Spg.

Spg.Spg.

Spg. 

  

 26 Hvis der skulle være yderligere kommentarer så er I meget velkomne til at skrive dem 

26 Hvis der skulle være yderligere kommentarer så er I meget velkomne til at skrive dem 26 Hvis der skulle være yderligere kommentarer så er I meget velkomne til at skrive dem 

26 Hvis der skulle være yderligere kommentarer så er I meget velkomne til at skrive dem 

nedenfor.

nedenfor.nedenfor.

nedenfor. 

  

 

1 Vi mener, vi har det rette balance mellem et retvisende billede af firmaet drift - og lovgivningen. 
Lovgivningen opfattes som uigennemsigtig - og derfor har vi valgt at bruge revisor/bogholder. 
Vores regnskab er ikke komplekst - men vi har bevist valgt at koncentrere vores ressourcer om 
konsulentbistand - og de mere regnskabstekniske finesser vil vi gerne betale os fra. 
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2 Vi har måske 20-30 transaktioner på et år, og ingen moms eller medarbejdere, så både regnskab og 
revision er forholdsvis simpelt. 

3 

Vi bruger revisor fordi det er tvunget. 
Vi er en lille virksomhed som ikke har behov for at få vores økonomi revideret, det er kun Skat der 
har behov for det. 
Hvis Skat ville simplificere loven, så kunne vi sparre mange penge og drive en endnu mere effektiv 
forretning. 

4 Valg er revisor er vigtigt eller mindre vigtigt, afhængig af et selskabs forhold og kapitalstruktur. 
Altid en balance mellem kost og fordele. 

5 Spørgeskemaet skelner ikke tilstrækkeligt mellem regnskab og revision. Det er kun selve revisionen, 
man fravælger. 

6 

SKAT og EOGS bør roses for de udmærkede værktøjer de stiller til rådighed for at opstille 
regnskaber, uden revisorbistand. 
Som udgangspunkt bør alle iværksætterede, der starter mindre selskaber op, have få timers gratis 
bistand til skatteregnskabet. 

7 Pas på dine spørgeskemaer ikke blive for lange!! 

8 N/a 

9 Jeres spørgsmål er farvede ej uvildig  
hvilket blandt andet se tydligt når man ønsker firmanavn på person/ eller selskab man  benytter 

10 

Jeg synes der var spørgsmål der ikke kunne besvares, i go med at præmissen herfor ikke var til stede: 
Eksempelvis spørgsmålet omkring hvad der er sparet efter der er fravalgt revision. Her har vi aldrig 
haft revision og uanset valg af svar, ville det være usandt. Der var også et par andre i denne stil. 
Spørgeskemaet favner bredt, men det gør også at en bogføringsvirksomhed som primært servicerer 
enkeltmandsvirksomheder som jo ikke har revisionspligt, falder lidt udenfor. Vi har mange af de 
nødvendige kompetencer internt i virksomheden og har derfor ikke et revisorbehov. Vi benytter en 
ekstern samarbejdspartner, som dog heller ikke er revisor men blot har flere kompetencer i forhold 
til regnskabsaflæggelse end vi selv har, til at indberette regnskabet til Erhvervsstyrelsen. Resten 
håndterer vi selv. 
Overordnet mener jeg dog at vores system fejler på nogle helt grundlæggende parametre, når det 
kommer til at rådgive og vejlede nystartede danske virksomheder: 
1. Man bilder virksomhederne ind at de har brug for en revisor, selvom det for langt størstedelen vil 
være tilstrækkeligt med en bogholder, som er en langt billigere løsning 
2. Man glemmer at fortælle at nystartede selskaber har mulighed for at fravælge revision og når de 
ikke er opmærksomme på det, så bliver deres første år ofte forbundet med unødigt store 
omkostninger og meget besvær 



  

Side 119 af 134 
 

11 
Jeg har været selvstændig i 2 år er Ingeniør. Jeg finder det meget forkasteligt at det er muligt at drive 
et APS uden der er revision for der er godt nok mange mærkelige regler man skal have styr på for at 
lave et regnskab der bare er nogenlunde korrekt.. Jeg tror hvis jeg ikke har haft en revisor på som 
sparingspartner så ville det have kostet mig mere end det koster mig at brug ham. 

12 Jeg er en enkeltmands virksomhed der blev træt af vilkårene fra told&skat og blev p i et ApS for så at 
etablere eget aps 

13 Held og lykke med opgaven :-) 

14 

Hej 
Min hovedopgave på cand.merc.aud studiet fra omkring 2006 omhandlede samme emne, da fravalg 
af revision blev en mulighed heromkring. 
Vi byggede i sin tid også vores opgave op omkring lignende empiriske undersøgelse, så hvis I finder 
det relevant at se på udviklingen i holdningerne til fravalg af revision fra 2006 og til i dag, finder jeg 
gerne en kopi frem.  
Med venlig hilsen 
Anders Nielsen 

15 
Hej Sarah 
Tak for muligheden for at deltage og få indblik i hvad undersøgelsen viste.  
Hvornår forventer du at have resultatet klar? 

16 God fornøjelse med opgaven 

17 
Faktisk driver vi to selskaber, men svarene for det andet selskab afviger ikke meget fra de her givne. 

18 Det danske system er opbygget så det er en nødvendighed at have revisor. Staten snyder i lige så høj 
grad som virksomheder.Systemet er tungt og besværligt, måske lavet af DJØFer eller lign? 

19 Der er ikke skelnet helt skarpt i spørgsmålene imellem fravalg af revision og så tilvalg/fravalg i brug 
af hjælp fra revisor. Vær opmærksom på det ved tolkning. 

20 

Denne undersøgelse MANGLER mulighed for enten ikke at svare eller også mangler svarmuligheder 
flere steder.  
Hvordan skal man fx kunne svare JA eller NEJ til om man "Har overvejet at fravælge revision", når 
man ALDRIG har haft revision? Begge svar vil være forkerte! Det er fuldstændig som at spørge en 
mand, der ikke slår sin kone, om han er HOLDT OP med at slå sin kone - og kun give mulighed for at 
svare JA eller NEJ (Begge svar vil indikere at hans kone er blevet slået af ham og muligvis stadig bliver 
det ...). 
Denne undersøgelses svar vil være misvisende i forhold til virksomheder, der aldrig har haft revision. 

21 
Da jeg selv er tidligere studerende på CBS, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til mig hvis 
du ønsker en uddybende forklaring af mine svar.  
Jeg ønsker dig held & lykke med opgaven  :-) 
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22 
Besvarelsen er som tidligere nævnt udført for den samlede koncern. Spørgeskemaet åbner ikke 
mulighed for at nuancere besvarelsen i de tilfælde, hvor man som her har et holding selskab med 
flere datterselskaber, hvor holdingselskabet er tvunget til at benytte revisor, hvis 2 af 3 kriterier er 
opfyldt, medens datterselskaber ikke er tvunget. 
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Spg. 27 Ønsker I at vide hvad denne undersøgelse viste så skriv jeres mail nedenfor

Spg. 27 Ønsker I at vide hvad denne undersøgelse viste så skriv jeres mail nedenforSpg. 27 Ønsker I at vide hvad denne undersøgelse viste så skriv jeres mail nedenfor

Spg. 27 Ønsker I at vide hvad denne undersøgelse viste så skriv jeres mail nedenfor 

  

 

1 um@mercon.dk 

2 ulrik@trendmogensen.dk 

3 troels@2con.dk 

4 Thom@malfiro.dk 

5 tgn@bluepartner.dk 

6 
tap@tapcert.dk 
tap@tapfreelance.dk 

7 steen@sgmconsulting.info 

8 soren@qbi.dk 

9 rsf@upgroup.dk 

10 rlp@vision-it.eu 

11 
pm@nordcoll.com 
bro-kemi@bro-kemi.dk 

12 pia@lepo.dk 

13 nik@vinbunker.dk 

14 Nej 

15 n/a 

16 Msorensen.ts@gmail.com 

17 martin.strandly@c.dk 

18 kontor@frulund.com 

19 kontakt@sterupconsult.dk 

20 kj@zkurs.dk 

21 Kj@k-Jacobsen.dk 

22 jtypp@samean.dk 

23 john@vikarzonen.dk 

24 Joakim@jhvmedia.dk 

25 jf@haugekorn.dk 

26 jesper@joost.dk 

27 jan.surlykke.schack@gmail.com 

28 info@spismingris.dk 

29 info@jeed.dk 

30 hsn@searchitpeople.dk 

31 hl@ikmcom.dk 

32 hg@nti.dk 

33 hcha@mail.tele.dk 

34 fv@aspecto.dk 

35 frank.skade@hotmail.com 

36 erik@grossautomation.dk 

37 chim@kristinadam.dk 

38 brian@teservice.dk 

39 boris@inzentive.dk 

40 bj@specialuddannelse.dk 

41 bettina@handmadeliving.com 
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42 bb@skolepartner.dk 

43 an@nordicadvisor.com 

44 2200optik@gmail.com 

 

Spg. 28 Må I kontaktes for yderligere kommentarer, så skriv venligst jeres e

Spg. 28 Må I kontaktes for yderligere kommentarer, så skriv venligst jeres eSpg. 28 Må I kontaktes for yderligere kommentarer, så skriv venligst jeres e

Spg. 28 Må I kontaktes for yderligere kommentarer, så skriv venligst jeres e-

--

-mail nedenfor

mail nedenformail nedenfor

mail nedenfor 

  

 

1 um@mercon.dk 

2 ulrik@trendmogensen.dk 

3 troels@2con.dk 

4 thor@creature.dk 

5 Thom@malfiro.dk 

6 tgn@bluepartner.dk 

7 tba@nrep.com 

8 
tap@tapcert.dk 
tap@tapfreelance.dk 

9 ss@cscr.dk 

10 soren@qbi.dk 

11 rsf@upgroup.dk 

12 rlp@vision-it.eu 

13 pr@reform.nu 

14 pia@lepo.dk 

15 pgn@jyska.dk 

16 per@danskbilservice.dk 

17 nik@vinbunker.dk 

18 Nej tak. 

19 nej 

20 Naturligvis. Send en mail til hsn@searchitpeople.dk eller ring på 22 146 123 

21 mms@comtalk.dk 

22 Leo@lsm.dk 

23 kontakt@sterupconsult.dk 

24 kj@zkurs.dk 

25 Kj@k-Jacobsen.dk 

26 kim@lora.dk 

27 kasper@thirdbrand.dk 

28 jtypp@samean.dk 

29 jf@haugekorn.dk 

30 jan.surlykke.schack@gmail.com 

31 ja da 

32 Ja - se ovenfor eller 22243700 

33 ja 

34 Helst ikke. 

35 fv@aspecto.dk 

36 frank.skade@hotmail.com 

37 eu@adix.dk  
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38 erik@grossautomation.dk 

39 email@brianknudsen.dk 

40 cra@doerc.dk 

41 claus_petersen@econet.dk 

42 bro-kemi@bro-kemi.dk 

43 boris@inzentive.dk 

44 bettina@handmadeliving.com 

45 bb@skolepartner.dk 

46 an@nordicadvisor.com 

 

 

Du er nu nået til vejs ende på spørgeskemaet og det skal du have stor TAK for. 

Jeg ser frem til at gennemgå besvarelsen, for at se hvad I som selskab ser som værende af betydning for 

jeres selskab, når der tales om revisor, revision og fravalg af revision. 

Hvis I har kendskab til selskaber, der ikke har modtaget dette spørgeskema og som I tror, vil have interesse i 

at besvare det, er i meget velkomne til at sende mig deres e-mail, så vil jeg sende dem en mail med 

spørgeskemaet. 

 

For mig betyder det nemlig meget hvor mange jeg kan få til at svare, desto flere besvarelser der kommer 

desto bedre vil undersøgelsen nemlig blive. 

 

Endnu engang TAK fordi du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet. 
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Bilag 10, Fordeling af erklæringer iflg. revisor 
 

 

 

 

 

 
 

(Thomas Riise Johansen, 2014) 

 

Bilag 11, Spørgeskemaundersøgelse af Revisorernes holdning til 

revisionspligt af SMV’erne 
 

Spg. 1 Hvad synes du er din vigtigste opgave som revisor for en SMV? 

  

• Rådgivning 
• At udarbejde årsregnskabet inden for lovens rammer til bedste for klienten. 
• Min vigtigste opgave er at møde kunden der hvor kunden er med det formål at have forståelse for 

kundens situation og kundens "verden" 
• Sikre at de informationer som et årsregnskab indeholder er korrekte, så det kan bruges af klienten 

såvel som af alle andre. 
 
Det er derfor vi har fået tildelt rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. 
 
Vi skal 100% kunne leve op til af være offentlighedens tillidsrepræsentanter. 

• At få udarbejdet et korrekt regnskab og en korrekt selvangivelse, så der ikke senere kan opstå 
problemer for klienten. 

• Sikre korrekt regnskabsaflæggelse og skaltteopgørelse 
• At være virsomhedens primære rådgiver. 
• At lave en korrekt årsrapport 
• Være til rådighed når de søger hjælp til bogføring, regnskab, investering mv. 
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• At rådgive og vejlede, samt sørge for at de betaler hvad de skal også skatten af deres indkomst, 
samt moms m.v. 
Det kan være lidt svært for mange nystartede virksomheder, at de penge der kommer ind på 
kontoen, ikke bare kan bruges.  
Oplever det er noget at det sværeste når man sidder overfor en ny kunde. 

• at hjælpe kunde igennem hele "pakken " 
• at jeg kan hjælpe dem med alt administrativt.  

at jeg kan gøre kunden begribeligt hvad regnskabet betyder for dem i deres virksomhed.  
At de bedre forstår hvordan penge og overskud hænger sammen for dem 

• At finde en gode og holdbare løsning for den enkelte kunde, tilpasset denne og dennes virksomhed. 
• At kunne gøre en forskel for klienten og hjælpe med oplysning om love og regler, samt 

udarbejdelse af regnskab og indberetning til skat 
• At være sparringspartner og fungere som rådgiver omkring økonomi og i forbindelse med 

væsentlige beslutninger hvor der normalt i større virksomheder ville være en veluddannet  
regnskabschef. 

• udarbejde et troværdigt regnskab, som kan anvendes overfor virksomhedens samarbejdspartnere 
• At der "tales samme sprog" 

 

Spg. 2 Hvordan tror du at dine SMV klienter opfatter dig?(Vælg gerne flere svar) 

 

 

Spg. 2 Hvordan tror du at dine SMV klienter opfatter dig? 

(Vælg gerne flere svar)  

- Beskriv gerne med ord hvordan du tror du opfattes af dine SMV kunder 

• Nede på jorden 
• Sparringspartner & et nødvendigt onde 
• og sparring til skatteområdet 
• virksomhedens kernerådgiver indenfor økonomi og regnskabsvæsen 
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Spg. 3 Angiv på baren hvor meget af dit arbejde der går med at lave revisions-, review-, udvidet 

gennemgang- og assistance erklæringer vs. andet arbejde. 

 

25% Erklæringsarbejde   75% Andet arbejde 

75% Erklæringsarbejde 

 

25% Andet arbejde 

50% Erklæringsarbejde 

 

50% Andet arbejde 

25% Erklæringsarbejde 

 

75% Andet arbejde 

25% Erklæringsarbejde 

 

75% Andet arbejde 

100% Erklæringsarbejde 

 

0% Andet arbejde 

50% Erklæringsarbejde 

 

50% Andet arbejde 

75% Erklæringsarbejde 

 

25% Andet arbejde 

75% Erklæringsarbejde 

 

25% Andet arbejde 

50% Erklæringsarbejde 

 

50% Andet arbejde 

75% Erklæringsarbejde 

 

25% Andet arbejde 

75% Erklæringsarbejde 

 

25% Andet arbejde 

50% Erklæringsarbejde 

 

50% Andet arbejde 

75% Erklæringsarbejde 

 

25% Andet arbejde 

75% Erklæringsarbejde 

 

25% Andet arbejde 

75% Erklæringsarbejde 

 

25% Andet arbejde 

75% Erklæringsarbejde   25% Andet arbejde 
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Spg. 4 Hvordan er dit arbejde fordelt på de forskellige regnskabstyper i procent 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spg. 5 Hvad anbefaler du dine klienter som alternativ til revision? 

(Beskriv gene hvorfor du anbefaler som du gør) 

 

 

Hvad anbefaler du dine klienter som alternativ til revision? 

(Beskriv gene hvorfor du anbefaler som du gør) - Forklar gerne  

• For at lette min arbejdebyrd og holde prisen nede 
• Det er kun i Danmark man holder fast på revisionspligten. Jeg har klienter, der har datterselskaber i 

andre lande, hvor jeg er nødt til at foretage revisionshandlinger af det udenlandske datterselskab. 
• Det er den erklæring alle SMW har brug for i det kundesegment som jeg har klienter i. 
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• assistance jeg har rigtig mange kunder som er selvfinancieret og derfor ikke behøver bankens 
accept 

 

Spg. 6 Har du anbefalet klienter at fravælge revision?  

 

 

Har du anbefalet klienter at fravælge revision?  - Ja, hvorfor? 

• For at lette min arbejdebyrd og holde prisen nede 
• Mine klienter er mindre, og har ikke store banklån, så revision er ikke nødvendig 
• For at spare penge 
• Alt for omfattende kvalitetskontrol som ikke pssser til vores klienter 
• Små sager hvor der ikke er långivere involveret og sager hvor revision kan være vanskelig 
• Omkstningsbesparelse 
• De har brokket sig lidt over revisionshonorarets størrelse. 
• besparelse 
• ureviserbare virksomheder 
• PRIS og min kvaitetskontrol 
• Besparelser 
• De magter ikke at leve op til kravene eller det er overflødigt 
• Omkostningen 

 

Har du anbefalet klienter at fravælge revision?  - Nej, hvorfor? 

• Det er klientens afgørelse 
• jeg ønsker ikke kun at yde regnskabass. til selskabskunder 

 

Spg. 7 Hvad har betydning for din anbefaling af regnskabstype? 

fx. selskabets størrelse, branche, gæld, ejerforhold osv.  

 

• Selskabets størrelse, behov for finansiering, omverdens tilgang/tanker til regnskabet, jeg mener 
ikke omverden stiller krav til små selskaber og derfor er der ingen grund til at lave mere end 
nødvendigt. 

• Størrelse og gæld 
• Selskabets størrelse, forholdet til bank og omverden i øvrigt. 
• At det bliver godkendt af det offentliges kontrolapparat. 

På den måde sikrer jeg at mine kunder ikke havner i skattesager og andre ubehagelige 
sammenstød med det offentlige. 

• Det vil typisk være selskabets størrelse 
• Det afhænger af hvorvidt regnskabet skal bruges over for 3. mand ( banker, investorer m.v. ) 
• Størrelse og gældsforhold. 
• Hvis bank kræver laver vi revision eller ved lovkrav 
• ? 
• type af virksomhed 
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• gæld  
ejerforhold - hvis de er flere er det f.eks selskab 
omsætning  
overskud  
alder 

• Det er alt efter virksomhedens sammensætning, størrelse, hvor gode de er til at have styr på 
virksomheden. 

• Forstår ikke spørgsmålet, men hvis det er erklæringstypen er det af betydning om der er banklån 
eller eksterne ejere/interesser som vil finde revisionen værdifuld. Udvidet gennemgang anbefaler 
jeg ofte til selskaber der har ejendomme da kravene omkring dokumentationen af 
værdiansættelsen er væsentligt lavere ved udvidet gennemgang, banker og kreditforeninger er 
alligevel ligeglade med revisors værdiansættelse af ejendommen, de bruger altid deres egne folk til 
den opgave, 

• konceptet og risikoen 
• Selskabets størrelse 

 

Spg. 8 Hvad synes du om følgende udsagn? –  

Arbejdet med en revision er for omfattende for SMV klienten i forhold til det de får ud af det 

 

• enig 
• Sandt 
• Enig 
• korrekt 
• Ikke rigtig 
• Nok korrekt 
• Korrekt 
• korrekt 
• ja 
• korrekt 
• ja 
• ja 
• Ja 
• falsk 
• Ja 

 

Kravene til kvalitetssikringen er for høje når det drejer sig om SMV'er 

• Hvis man vælger revision så kan den ikke gradbøjes. 
• Sandt 
• Enig 
• Korrekt 
• Rigtig 
• Korrekt 
• Korrekt 
• korrekt 
• ja 
• korrekt 
• ja 
• Nej 
• Ja 
• falsk, dog kun i fald kontrollanterne ikke er nogle idioter uden forbindelse med det virkelige liv 
• Ja 
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Det er svært at forsvare prisen for en revison overfor en SMV klient 

• Hvis de har mulighed for at fravælge revision og ikke vil, så må de betale for det, det er Deres valg 
• Sandt 
• Enig 
• Korrekt 
• Ikke rigtig 
• Korrekt 
• Korrekt 
• absolut 
• ja 
• korrekt 
• ja 
• Nej 
• Ja 
• nej 
• Ja 

 

Det gør ingen forskel for SMV klienten at den fravælger revision 

• Der er stor forskel på revisor honoraret,men lille forskel overfor omverden 
• Sandt 
• Enig 
• Korrekt - Udvidet gennemgang er det arbejde vi altid har udført og fortsat udføreere for den type af 

virksomheder 
• Ikke rigtig 
• Korrekt 
• Ikke altid. Der kan være væsentlig gæld i selskabet, som jeg syntes kræver en revision af 

regnskabet. 
• det er min opfattelse 
• ja 
• korrekt 
• ja 
• ja 
• Nej, men ofte ja de vi så kan tage betaling for alt vores tid. 
• nej 
• Jo 

 

Bøderne for fejl er ude af proportion  

• Det er fuldstændigt rigtigt, man får næsten lyst til at skifte branche. 
• Sandt 
• Enig 
• Ja 
• Rigtig 
• Korrekt 
• Korrekt, men jeg håber det bliver bedre med de nye tiltag. 
• absolut 
• ja 
• korrekt 
• ja 
• Ingen mening 
• Ja, der bør være fokus på om fejlene har økonomisk betydning. Langt de fleste bøder er ude af 

proportion af forseelsens betydning. 
• der har i en lang periode hersket et rædselsregime sat i scene af tilsynet og bakket op af fsr. det 

lader dog til at begge parter er kommet til fornuft og fremtidigt vil støtte mere vejledning og mere 
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sund proportion i bøder i forhold til fejlenes konsekvens for regnskabsbrugerne og i forhold til 
bødestørrelsen i den øvrige liberale erhvervssektor. 

• Ja 
 

Spg. 9 Politikerne forsøger at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark, fx ved at lempe på 

revisionspligten. 

Ser du det som en fordel for SMV'erne at revisionspligten bliver lempet både i forhold til helt at fravælge 

revisionen eller de nye tiltag der er for at aflægge regnskab efter andre principper fx. udvidet 

gennemgang eller de helt nye regler for de såkaldte mikroselskaber? 

(skriv her) 

 

• Ja 
• Ja, det mener jeg helt bestemt 
• Jeg ser det overordnet set som en fordel for samfundet, når det gøres lettere at drive virksomhed i 

Danmark. 
 
Udfordringen ligger dog i, at der med lempelserne aflægges ganske mange fejlbehæftede og 
mangelfulde årsrapporter. 
 
Mikroselskaberne giver ikke de store besparelser. jeg påtænker ikke at anvende reglerne om 
mikroregnskaber. 

• Udvidet gennemgang er hvad SMV har brug for. 
Reglerne for mikro selskaber bør aldrig anvendes. De er ubrugelige. Når man indfører særregler, så 
laver man fejl. 
Hvis alle skulle anvende udvidet gennemgang, så ville man sikre sig en ensartet sagsbehandling hos 
alle revisorer. 
Assistanceerklæringer er ubrugelige da de alene er valgt for at revisiorerne kan slippe for 
kvalitetskontrol hos revisortilsynet. 
Alle selskaber burde have udført udvidet gennemgang. 
Det ville sikre snyd og bedrag. 
Nu findes der masser af snyd og bedrag i selskaber som kan fravælge revision/udvidet 
gennemgang. 

• Jeg kan ikke se nogen fordel ved at lempe revisionspligten, og slet ikke at det bliver nemmere at 
drive virksomhed. Ved revision kan man undgå mange fejl i løn, moms og skat m.m. 

• Både og  da mange af de regnskaber der udarbejdes af selskabets regnskabsfunktion eller ikke 
godkendt revisor ofte er meget fejlbehæftet. 

• Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har ind til videre ikke rigtigt set noget der gør det nemmere. 
• Jeg tror at de værste unoder sorteres fra ved en form for påtegning fra tredje person 
• Ja jeg ser det som en fordel 
• fordel for de enkelte 
• ja, og så skal det hænge sammen med at vi revisorer ikke er pålagt kvalitetskontrol i samme 

omfang som nu. 
• Ingen mening 
• Jeg mener udvidet gennemgang er den rigtige vej at gå hvorimod assistance er værdiløs og når det 

kommer til stykket en falsk varebetegnelse i forhold til hvad kunden og omverden tror. 
• jeg er af den opfattelse at manglende revisionspligt er til skade for både virksomhed og samfund, 

idet fejl ikke rettes 
som både kan skade virksomhed og give forkert information til myndigheder og samfund 

• Fordel 
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Spg. 10 Hvad er din opfattelse af revisionspligten for SMV klienterne? 

(skriv her) 

• Jeg synes det er fint at den er afskaffet. 
• Den bør falde helt væk ligesom i udlandet. Danmark behøver ikke at være foregangsland, når 

mange større lande har lempet 
• Revisionspligten er lempet for SMV klienterne, med rette. 

 
Revision er for små virksomheder en uforholdsmæssig dyr ydelse. 

• Ikke nødvendig 
• Jeg synes det er en stor fordel for samfundet (mindre fejl og flere korrekte regnskaber)og 

økonomisk er der ikke den store besparelse ved fravalg af revision. 
• Tung og irrelevant da ejer, ledelse og medarbejder ofte der samme person 
• Det skal være frivilligt. 
• De opfatter revisionspligten som et nødvendigt unde 
• Revisionspligten har sin berettigelse men mindre vigtig i helt små virksomheder. 
• ikke nødvendigt for de fleste  - det vigtigske er god rådgivning 
• overkill 
• Ingen mening 
• Revisors rolle er undervurderet, både i forhold til hvad virksomhederne kan få ud af det men også 

den samfundsmæssige gevinst. Der er rigtig mange der fravælger revisor fordi de kan og sjusker 
derefter med regnskabet, skatteregler og indberetninger. Det er min opfattelse at samfundet går 
glip af masser af skatte og moms kroner. Ligesom de offentliggjorte regnskabet uden revisors 
medvirken er ubrugelige. 

• den er nødvendig og udvidet gennemgang er unødvendig og kun skabt af fsr og de fem store, for 
dermed at kunne forsvare mindre honorarer 

• Der bør som minimum vare mulighed for fravalg 
 

Spg. 11 Hvordan kunne man gøre det nemmere at være SMV'er i Danmark? 

(skriv her) 

• Lempeligere krav til små arbejdsgivere med hensyn til f.eks. afskedigelser (det er for dyrt at have 
en dårlig eller syge medarbejder). Fjern krav om virksomhedspostkasse. Fjern affaldsgebyr. 

• Ved at lempe revisionspligten 
• Gøre hvad man allerede gør: 

-lempe revisionspligten og samtidig sikre en god kvalitativ regnskabsaflæggelse (*) 
 
(*) Dette er dog svært uden krav om godkendt revisor til indberetning. 

• Udvidet gennemgang til alle og ens forenklede regler til alle. 
• Lidt svært at svare på, men det ville helt sikkert hjælpe hvis Skat fik optimeret tast selv systemerne 

med hensyn til stabilitet og brugervenlighed. 
• Ved ikke 
• At SKAT´s IT-systemer virker og er lidt mere brugervenlige. 
• Jeg tror ikke det er årsrapporten der er det største problem for de mindre erhvervsdrivende 

derimod alle de andre krav der stilles fra det offentlige. 
• Et godt spørgsmål 
• sætte skatten ned 
• ikke så meget offentlig administrativt arbejde. mindre digitalt eller i hvert fald bedre mulighed for at 

få hjælp når det er svært på nettet frem for at være overladt til sig selv.  
 Eks refusion af sygedagpenge- nyt system og så hvis man ikke kan finde ud af det og derfor for 
søgt for sent - SÅ er det bare ærgeligt - ingen refusion- men det er godt for kommunerne, så skal 
de ikke betale som meget. 

• Færre administrative byrder generelt 
Lempelse for så vidt angår personale - der stilles alt for store og urimelige krav til arbejdsgiver for 
håndtering af personale. 

• Det er min opfattelse at myndighederne og lovgiver altid er nødt til at stille nogle krav til SMW´er. 
Det er jo fristende at komme dertil at der ikke skal indberettes noget regnskab og kun et enkelt tal 
på selvangivelsen. Men jeg tror fristelsen for mange små virksomheder ville være at de bare sejler 
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der ud af og gætter et eller andet passende tal som de vil betal skat af. Nogen af ond vilje men 
også mange pga. uvidenhed og som lidt mageligt glemmer at bruge tid på at sætte sig ind i 
tingene. 

• digitale systemers let tilgængelighed og robusthed også i situationer med pres på i specielle 
perioder og virksomheders mulighed for at kigge i alle systemer uden først at skulle henvende sig til 
myndigheder, som er sparet væk, med deraf lang ventetid for svar til følge 

• ? 
Spg. 12 Hvad tror du det har af betydning for samfundet at mange selskaber kan fravælge revision? 

(skriv her) 

• Jeg tror at en øget skattekontrol har mere betydning for samfundet end at SMV bliver revideret. 
• Det har ikke den store betydning. 
• Det betyder en økonomisk lettelse for en lang række virksomheder. 
• Manglende kontrol og større mulighed for at snyde 
• Jeg tror det koster samfundet mange penge manglende skatter og afgifter. 
• Urigtige regnskaber og skatteangivelser 
• Dem der ikke benytter revisor til assistance mv. vil kunne snyde som de vil. 
• Betydninger er nok minimal såfremt der er en eller anden form for påtegning fra tredje mand 
• Det giver mere plads til ulovligheder og lignede 
• desværre er der alt for menge brådne kar - der er for lidt kontrol 
• ja, for dem som gerne vil snyde - er det blevet lidt lettere, det varer længere tid, før de bliver 

opdaget. 
• Ikke det store 
• SKAT mister mange indtægter når der ikke er revisor på opgaven. Allerede ved revisors assistance 

er der væsentligt bedre styr på tingene. 
• i henhold til mine tidligere svar mener jeg ikke det er en lettelse for smv'er 
• Selvfølgelig er der muligheder for flere "fejl" - mistede skattekroner osv., men når det er sagt tror 

jeg det er mindre beløb ift. hvorledes offentlige midler bruges i flæng 

 

Spg. 13 Oplever du flere fejl i regnskaberne efter revisionspligten er blevet lempet? 

 

 

Oplever du flere fejl i regnskaberne efter revisionspligten er blevet lempet? - Beskriv gerne hvad du 

oplever  

• Når der laves årsregnskaber & skatteregnskaber af folk som ikke kender reglerne så indeholder de 
altid en masse fejl som ingen gør noget ved 

• Men det er jo også mig selv der yder assistancen, og korrigerer de fejl jeg støder på. 
• typisk momsfejl, skattekonto og aktionærlån 
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Spg. 14 Når regnskaberne ikke revideres hvem tror du så kommer til at sikre at de alligevel lever op til 

lovens krav? 

 

Når regnskaberne ikke revideres hvem tror du så kommer til at sikre at de alligevel lever op til lovens 

krav? - Andre eller slet ingen, hvem og hvorfor? 

• Revisor 
• Revisorer og andre indberettere pålægges på sigt ansvar herfor 
• Der sker intet hos SKAT & Erhvervsstyrerlsen (se blot min mail) 
• Så vidt jeg kan se sker der ikke noget med de mange regnskaber som er fyldt med fejl. 
• Ingen 
• Revisor 
• mangler helt klart en kontrol 
• der er ikke resourcer til det nogen steder, eller sagt anderledes :det bliver ikke prioriteret 
• Os 
• det er jo svært at sanktionere et aktionærlån hvis det ikke er opført i regnskabet, som kun er 

opstillet med revisors bistand eller ingen bistand 

 

Spg. 15 Tror du at man i fremtiden vil stramme reglerne igen så flere selskaber alligevel skal have deres 

regnskaber revideret? 

(skriv her) 

• Nej pga. EU 
• Nej 
• Nej 
• Det håber jeg at man ønsker for samfundets skyld 
• Det ville nok være en god ide, men om det ændres har jeg ingen mening om. 
• Ja 
• Nej 
• Det er ikke umuligt, men hvad sige EU 
• Det kan jeg godt forestille mig 
• nej 
• nej 
• Forhåbentlig ikke, men det sker nok. 
• Det tror jeg ikke, men jeg syntes det er værd at se på at flere selskaber skal have udført review 

eller måske bare assistance, så kan man sikre at regnskaberne er opstillet korrekt og 
skatteforholdene er i orden. 

• ja - på baggrund af mine tidligere svar 
• Ja - "Riget fattes penge" 

 

 


