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Executive summary  

The regulation of smaller companies´ annual reports has on several occasions been reduced, and thus a 

declining number of Danish entities are now under subject to regulated accounting in 2016. The option of 

not conducting an officially regulated annual report, results in that smaller enterprise under certain 

revenue-limits according to law can chose a declaration standard ISRS4410 – regarding the balance and 

overview of financial details, which is essentially a declaration without any documented verifiability. The 

thesis “ISRS 4410 – Presentation of annual reports – a critical review of the application of this on smaller 

companies’ annual reports” are based on an exploration. Qualitative data has been the primary source of 

data, where the inductive method have been chosen during the exploration process.  

The thesis have illustrated, that the void for using the ISRS 4410 declaration has expanded over the latter 

years. The declaration market has transformed from being dominated by verifiable declarations of financial 

stability, to smaller companies electing to use these declarations with no verifiable financial security, as 

they now are able to do so. It has been decided, that the accountants play a significant role in relation to 

the customers´ choice of using ISRS 4410. In some instances, it could be interpreted as a direct 

recommendation to use this declaration, which can stem from various reasons. The accountants behavior 

could, among other reasons, be motivated by the desire to be relieved from the obligations of submitting a 

declaration of verifiable financial security, and thus avoiding to become a potential subject of 

Erhvervsstyrelsens quality-audits of their work.  

The costs for accountants are regarded in the AMWAB-polls to be an administrative burden, which smaller 

companies can cut costs by choosing less detailed services from the accounting companies. It is established 

that the banks by virtue of granting credit to their customers favor the security of the accounts declaration 

highly and that in some cases therefore allot a direct risk-premium by higher credit costs as a consequence 

of e.g. ISRS 4410. The result being that the cost saved with the accountant is instead exchanged to higher 

credit costs, thus no costs are actually saved.   

The investigation further show that the users of the annual reports have increasing difficulties in 

understanding the details of the various accounting declaration, and what level of verifiability and security 

is associated with the various forms. The misconception of the accountant’s actions and span of these have 

shown to be dependent on who the annual report user is. The theory around the expectancy gap has 

historically been treated by declaration of verifiable security. Although auditors against expectations largely 

prefer ISRS declaration rather than a declaration of verifiable security perform the often more actions than 

required and an opposite expectancy gap seems to be highly relevant in relation to the submission of ISRS 

4410 declarations. 



 

 5 
   

1. Indledende afsnit 

1.1 Indledning 

Nærværende afhandling er blevet til, som et resultat af min store interesse for revisorprofessionen, 

herunder navnlig revisors erklæringer og de mange varianter heraf. Qua den store interesse i faget, følges 

udviklingen indenfor faget også løbende, ikke mindst de rammebetingelser, som sættes op for branchen. 

Heriblandt den ”trussel” der muligvis kan ligge i, at kunderne vælger et andet og måske billigere 

erklæringsalternativ, men som ud fra en interessentanalyse ikke altid er det optimale valg. Jeg er ligeledes 

præget af mit daglige virke som revisor i et statsautoriseret revisionsfirma, hvor der til daglig arbejdes med 

erklæringsafgivelse og problemstillinger i forbindelse hermed.  

 

Reguleringen af mindre virksomheders regnskabsudarbejdelse er af flere omgange blevet lempet, og 

således er et faldende antal af danske virksomheder underlagt revisionspligt1.  Dermed er der også sket en 

lempelse af de krav der stilles ved udarbejdelsen af årsregnskaber, og om hvorvidt der overhovedet skal 

involveres en revisor. Fravalget af revision åbner således op for, at visse mindre selskaber der befinder sig 

under nogle nærmere defineret beløbsmæssige grænser 2 , har fået muligheden for at vælge 

erklæringsstandarden ISRS 4410 – om opstilling af finansielle oplysninger, hvilket er en erklæring uden 

sikkerhed frem for en erklæring om enten revision, udvidet gennemgang eller et review, som alle er 

erklæringer med en forskellig grad af sikkerhed3. I et samfund hvor virksomheder handler på kryds og på 

tværs med hinanden, enten i egenskab af sælger eller køber, sker dette som oftest på en forud indgået 

aftale, som i høj grad er baseret på tillid mellem parterne. Ligeledes er tillid en afgørende ting, når 

selskaber der har behov for kredit, skal en tur i banken og have bevilget en sådan. Naturlige mekanismer og 

modsatrettede hensyn styrer de forskellige aktørers interaktion med hinanden, og langt hen ad vejen 

træffes beslutninger, fordi der en grundlæggende tillid til det, som er blevet præsenteret for en. Men 

hvordan ville samfundet se ud, hvis man ikke længere havde denne tillid til eksempelvis mindre selskabers 

regnskaber, hvor mange handler ville egentlig blive til noget, hvor mange ville kunne få en kredit i banken, 

og hvor mange skattekroner ville potentielt kunne gå tabt som følge af, at selskabernes regnskaber ikke var 

korrekte. Ved at have åbnet op for en kraftig vækst i anvendelsen af én bestemt revisorerklæring, hvis 

”bare” man er under nogle på forhånd fastsatte beløbsgrænser, og hvor der absolut ingen sikkerhed er, for 

at substansen i regnskabet er korrekt, har man da i virkeligheden åbnet op for at denne grundlæggende 

tillid kan stå for fald? Kan der blive bevilget kreditter på forkerte grundlag, kan leverandører miste sin 

                                                           
1
 Revisor – Regulering og rapportering, 3. udgave s. 204-205 

2
 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 

3
 Revisors skriftlige erklæringer, 4. udgave, s. 19 
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sikkerhed for betaling, kan skatteprovenu til statskassen gå tabt? Derfor findes det relevant at undersøge 

tilstanden omkring valg og anvendelse af denne erklæringstype jf. ISRS 4410. 

 

1.2 Problemformulering 

Afhandlingen vil have sit fokus på en undersøgelse af revisorerklæringen ISRS 4410, set ud fra de forskellige 

perspektiver i interessentsfæren. I forhold til revisorerne skal det undersøges, hvilke udfordringer der 

opleves i dagligdagen ved klienternes valg af ISRS 4410, og hvordan sådanne håndteres? Spiller revisor 

måske en aktiv rolle i forbindelse med valget, og hvorfor i givet fald? Dernæst er det relevant at undersøge, 

hvordan regnskabsbrugerne forholder sig til de regnskaber, der er forsynet med en ISRS 4410 erklæring - 

hvilke forventninger er der til regnskaberne og forstår de det produkt de får? Og sidst men ikke mindst, 

hvordan forholder offentlige myndigheder såsom Erhvervsstyrelsen og SKAT sig til, at man har åbnet op for 

en øget brug af ISRS 4410 erklæringen. Har det betydning for myndighedernes kontrol? Jeg finder det 

derfor relevant, at undersøge følgende problemstilling: 

 

Hvilke udfordringer kan der være forbundet med brugen af ISRS 4410 erklæringen på mindre selskabers 

årsregnskaber, og hvordan håndteres disse, af hhv. revisor, klient, regnskabsbrugere og offentlige 

myndigheder? 

 

Til brug for besvarelse af ovenstående problemstilling, har jeg formuleret følgende 

undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvad er tilstanden på erklæringsmarkedet? 

2. Hvilke udfordringer oplever revisor ved brugen af ISRS 4410 erklæringen? 

3. Hvad er de interne retningslinjer og anbefalinger i revisionsfirmaerne? 

4. Hvordan bruges ISRS 4410 i praksis, hhv. hvordan bør den bruges? 

5. Er der en mulig forventningskløft ved brug af ISRS 4410? 
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1.3 Afgrænsning 

Nærværende afhandling vil have fokus på en gennemgang af ISRS 4410, herunder undersøge den aktuelle 

tilstand omkring anvendelsen af erklæringen på selskabers årsrapporter, samt hvad dette måtte medføre af 

eventuelle problemstillinger. Der nævnes således selskaber, som er defineret i SL § 5, stk. 1, nr. 1 hhv. 2, 

hvormed der forstås aktie- og anpartsselskaber. Afhandlingen er dog centraliseret omkring de selskaber der 

befinder sig i regnskabsklasse B jf. ÅRL § 7, stk. 2, nr. 1, og som har mulighed for at fravælge revision jf. ÅRL 

§ 135, stk. 1, 3. pkt.  

 

Den internationale standard ISRS 4410 er en erklæring uden sikkerhed i modsætning til erklæringer om 

enten revision, udvidet gennemgang eller review, der alle har forskellige gradueringer af sikkerhed4. Da 

afhandlingen tager sit sigte på en gennemgang af standarden ISRS 4410, vil erklæringer med sikkerhed ikke 

blive dybdegående behandlet i denne afhandling, men kan indgå, hvor det er fundet relevant i forhold til 

undersøgelsen. Det skal endvidere præciseres, at afhandlingen tager sit sigte på erklæringer afgivet i 3 

parts forhold, idet analysen omhandler brugen af ISRS 4410, heriblandt en undersøgelse blandt 

selskabernes interessenter. Øvrige erklæringer vil af pædagogiske hensyn hovedsageligt blive nævnt ved 

navn. 

 

1.4 Metode og teoriovervejelser 

1.4.1 Metode og teori 

Der er i den indledende fase af afhandlingen gjort nogle metodemæssige overvejelser i forhold til 

fremgangsmåden i undersøgelsesprocessen. Der er valgt en fænomenologisk tilgang, hvor undersøgelsen 

bygger på kvalitative metoder og datasæt. Da fænomenet ikke i forvejen er beskrevet, ej heller undersøgt i 

væsentligt omfang, vil afhandlingen have en eksplorativ5 vinkel, hvor det tilsigtes at undersøge og beskrive 

problemstillinger ved brug af erklæringen ISRS 4410. Undersøgelsen bygger således på egne observationer, 

samt hvad der kan inddrages af relevant empiri. Den metodiske fremgangsmåde i afhandlingen vil være af 

induktiv6 karakter, idet der er tale om at der undersøges en lille delmængde af den samlede population. 

Der er med andre ord tale om inferens7, hvor undersøgelserne af en lille del populationen fortæller noget 

om totalpopulationen. 

 

                                                           
4
 FSR’s faktaark anno 2014 om revisors erklæringer 

5
 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, 4. udgave s. 22 

6
 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, 4. udgave s. 35 

7
 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, 4. udgave s. 111 
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1.4.2 Datagrundlag for afhandlingen 

Ud fra de metodiske overvejelser, er der valgt en fremgangsmåde, hvor den indsamlede og anvendte data 

til brug for afhandlingen, i høj grad er baseret på kvalitative data såsom interviews, artikler og anden 

allerede tilgængelig empiri. Der vil i enkelte tilfælde blive inddraget data af kvantitativ karakter, til 

belysning af mere statistiske forhold, herunder eksempelvis erklæringens udbredelse. Udover den 

indsamlede data, anvender jeg den erfaring der er tilegnet igennem snart 7 års ansættelse i et 

statsautoriseret revisionsfirma, hvorigennem der aktivt er arbejdet med revisors forskellige erklæringer, 

herunder ISRS 4410. Endvidere anvendes den teori, som er tilegnet gennem CMA studiet. Afhandlingen vil 

således være baseret på en kombineret anvendelse af egen indsamlet data fra udførte interviews, 

sekundære data i form af allerede eksisterende materiale samt egne erfaringer fra praksis. 

 

1.4.3 Respondenter og interviews 

I forhold til valg af respondenter til brug for afhandlingen, er der blevet gjort nogle indledende overvejelser 

omkring hvilke persongrupper der ville have relevans for undersøgelsen. Som en naturlig følge af den valgte 

problemformulering blev der udvalgt respondenter i følgende interessegrupper; revisorer, FSR, bankfolk, 

politikere, SKAT samt Erhvervsstyrelsen. Det skal indledningsvist bemærkes, at det desværre ikke har været 

muligt at få udført interviews med politikere, da disse ikke har ønsket at deltage. Dette til trods for flere 

henvendelser til flere forskellige politikere fra de større partier, hvor erhvervsordfører eller medlemmer i 

samme gruppe var udvalgt på forhånd. Erhvervsstyrelsen har ligeledes afslået at ville deltage i et interview. 

Respondenterne hos hhv. revisorerne og hos bankerne er udvalgt efter en bevidst holdning om, at de 

udvalgte personer skulle have et tilstrækkeligt uddannelsesniveau og en berøringsflade med ISRS 4410 

erklæringen. Der er således truffet en bevidst kvalitativ selektion blandt de oplistede muligheder for 

respondenter, hvor forfatteren til nærværende afhandling aktivt og kritisk har foretaget såvel valg som 

fravalg.   

 

Hos revisorerne er der således udvalgt enten registrerede eller statsautoriserede revisorer, hvilket sikrer at 

de adspurgte revisorer har et vist uddannelsesniveau, og at erfaringsgrundlaget omkring revisors 

erklæringer er væsentlig større end ved eksempelvis brug af revisorassistenter, trainees eller lignende. 

Selve udvælgelsen af revisorerne er foretaget ud fra en screening af revisionsfirmaer i københavnsområdet, 

hvilket blev udført ved hjælp af internetsøgning. Det har på forhånd været et mål, at både de helt store 

revisionsfirmaer, men også de mindre skulle inddrages i undersøgelsen, da begge parter repræsenterer 

nogle af de klienter, som kan vælge erklæringen ISRS 4410. Udvælgelsen af de enkelte revisorer er sket på 

tilfældig basis, og uden kendskab til de pågældende revisorer på forhånd. Det er dog på forhånd sikret, at 
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respondenterne i deres daglige virke har fokus på betjening af mindre kunder, således at deres praktiske 

erfaringer er relevante for problemstillingen. Det er bevidst fravalgt, at anvende revisorer fra det firma, 

som jeg er ansat i, da dette ville kunne afføde svar, som muligvis ikke ville være repræsentative, og derved 

øge muligheden for bias i afhandlingen. I undersøgelsen indgår i alt 10 revisorer, hvoraf den ene kommer 

fra FSR. De adspurgte revisorer er i afhandlingen omtalt ved bogstav A, B, C etc., således at disse ikke 

optræder med navn. Det er min opfattelse, at svarene fra respondenterne ved valg af denne metode, vil 

give et bedre og egentligt billede af situationen omkring ISRS 4410, da respondenterne fremstår anonymt.  

 

I forhold til bankerne, så har jeg bevidst henvendt sig til nogle af de større banker på markedet beliggende i 

københavnsområdet, hvor der er spurgt efter erhvervsrådgivere og helst senior erhvervsrådgivere. Kriteriet 

for at kunne indgå i undersøgelsen, har været at de adspurgte erhvervsrådgivere har berøring og erfaring 

med kunder der befinder sig i SMV segmentet8, hvilket er dem, der reelt har muligheden for at fravælge 

revision9 og vælge ISRS 4410. De adspurgte bankfolk har således erfaring med virksomheder, der anvender 

erklæringen ISRS 4410, hvilket naturligt er centralt for undersøgelsen. I alt er der interviewet 4 banker. Det 

ene interviewresultat er efterfølgende forkastet, idet den pågældende banks fokus ikke var på SMV kunder 

og svarene var derfor ikke erfaringsbaseret. Erhvervsrådgiverne fra de enkelte banker inddrages ligeledes 

anonymt i afhandlingen ved brug af bogstaver, da dette efter min opfattelse skaber bedre og mere ærlige 

svar.  

 

De interviews der er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af afhandlingen er foretaget på baggrund af 

et interviewskema, hvor åbne spørgsmål er oplistet på forhånd. Spørgsmålene er formuleret ud fra mine 

egne erfaringer omkring erklæringen ISRS 4410, og ud fra studier og drøftelser med vejleder. Der er således 

tale om et standardiseret interview10, hvilket sikrer en forholdsvis stringent gennemgang af interviewet, 

hvor alle respondenter har fået præsenteret spørgsmålene på samme måde og i samme rækkefølge. De 

fleste interviews er foretaget ansigt til ansigt ved personligt fremmøde, da det er vurderet at dette vil give 

den bedst mulige besvarelse til brug for afhandlingen. Herved har jeg hele tiden løbende kunnet styre 

processen omkring de enkelte interviews. Ved at formulere forholdsvis åbne spørgsmål, har de enkelte 

respondenter haft en forholdsvis stor frihedsgrad til at svare på de enkelte spørgsmål, men hvor det hele 

tiden har været muligt at holde sig tæt til emnet, ved brug af det medbragte spørgeskema. To interviews er 

foretaget over telefon, som følge af geografiske omstændigheder. Disse vurderes dog fortsat som værende 

repræsentative, og indgår derfor som datagrundlag. Én enkelt af disse respondenter ønskede ikke, at blive 

                                                           
8
 http://www.smvportalen.dk/Om-smvportalen/definition-af-smv 

9
 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 

10
 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, 4. udgave s. 170 
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optaget på diktafon, men i stedet er der taget et referat, som efterfølgende er godkendt af den 

pågældende respondent. Alle respondenter er informeret om, at deres svar ville kunne blive brugt i 

afhandlingen, dog under anonymisering, og alle har således været bekendt med dette, allerede ved accept 

af deltagelse i interviewet. Det er mig bevidst, at dette i muligt omfang kan have påvirket respondenternes 

svar, men det vurderes dog ikke at være signifikant eller skadende for undersøgelsen, da de fremstår 

anonymt. Alle interviews – på nær hvor respondenten ikke ønskede at blive optaget – er efterfølgende 

transskriberet, og er således efterbehandlet til brug for afhandlingen. Dette vurderes at give det bedste 

datagrundlag til sammenligning af de enkelte svar på tværs af respondenterne. 

 

Derudover er der udarbejdet et spørgeskema til brug for en holdningsundersøgelse blandt kunderne. Der er 

i forbindelse hermed udvalgt 103 virksomheder ud fra datamaterialet fra Erhvervsstyrelsen, hvor disses 

kontaktoplysninger efterfølgende er slået op på Greens.dk, som er en database og et søgeværktøj til at 

finde virksomheds- og regnskabsoplysninger. Der blev i alt formuleret 6 spørgsmål,  og spørgeskemaet er 

mailet til kunderne ved hjælp af programmet ServeyMonkey, som tilbyder gratis løsninger inden for 

spørgeundersøgelser. Jeg er bevidst om, at der kan forekomme bias ved brug af denne metode, da 

respondenterne kan svare forkert, fordi de misforstår spørgsmålet, de kan autoudfylde svarene fordi de i 

virkeligheden ikke gider deltage, og i værste fald kan man risikere slet ingen svar at få. I forhold til 

misforståelse af spørgsmål er dette forsøgt afhjulpet ved at give nogle prædefinerede svarmuligheder. Der 

er således valgt en model med lukkede spørgsmål 11 , hvortil inspirationen er søgt i bogen 

”Spørgeskemaundersøgelser – fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene” af Marianne Watt 

Boolsen. Efter en konkret vurdering er det min opfattelse, at metoden kan anvendes til brug for 

undersøgelsen, og at de modtagne svar er nyttige for analysen. Det skal nævnes, at 11 respondenter har 

svaret på henvendelsen, hvor 9 har besvaret alle spørgsmål og 2 har sprunget et eller flere spørgsmål over. 

Dette giver blot en svarprocent på knap 11 %, men jeg tager dette som et signal om, at dem der har svaret, 

er dem som har ville tage sig tid til at sætte sig ind i temaet. Det er derfor vurderet, at det lave antal svar er 

et udtryk for kvalitet i de svar, der rent faktisk er modtaget.  

 

1.4.4 Øvrigt datamateriale 

Som supplement til de foretagne interviews er der anvendt forskellige former for empirisk litteratur, hvilket 

bl.a. har været bøger, artikler, love samt diverse anden relevant litteratur fra CMA studiet gennem navnlig 

fagene Ekstern Rapportering, Revision 1 og Revision 2. Søgedatabaser som kan tilgås fra arbejdet og via 

                                                           
11

 Spørgeskemaundersøgelser – fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene” af Marianne Watt Boolsen, 1. 
udgave 2. oplag 2008, side 68 
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nettet, er ligeledes inddraget i afhandlingen, hvor det er fundet gavnligt. Såfremt det vil være nødvendigt 

og gavnligt for afhandlingens fremstående, vil jeg inddrage relevante figurer  og templates mv. På baggrund 

af ovenstående metodevalg vurderes det, at det er tilstrækkeligt til at kunne afdække afhandlingens 

problemstillinger. 

 

1.5 Målgruppe 

Målgruppen for nærværende afhandling er hovedsageligt vejleder og censor, som skal gennemgå og 

vurdere denne i forbindelse med afslutningen på cand. merc. aud. studiet. Endvidere er afhandlingen tænkt 

som et bidrag til at belyse de forhold og faktorer, der spiller ind på anvendelse af ISRS 4410 erklæringen, og 

hvilke affødte problematikker dette kan have for både revisorer, klienter såvel som samfundet som helhed. 

Afhandlingen vil i sin helhed henvende sig til personer, der til dagligt beskæftiger sig med udarbejdelse af 

regnskaber, herunder erklæringsafgivelse og personer der befinder sig i sfæren omkring dette. Her tænkes 

navnlig på revisorer, regulator og brancheorganisationer mv. 

 

1.6 Afhandlingens opbygning 

Nedenfor ses en illustrativ fremstilling af afhandlingens opbygning. Afhandlingen er disponeret således:    

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Afsnit 1 Indledende afsnit 

Afsnit 2 Revisors erklæringer 

Afsnit 3 Markedstilstanden på erklæringsafgivelse anno 2014 

Afsnit 4 Gennemgang af ISRS 4410 - udvalgte områder 

Afsnit 5 Revisorernes perspektiv 

Afsnit 6 Regnskabsbrugernes perspektiv 

Afsnit 7 Konklusion  

Afsnit 8 Perspektivering  
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2. Revisors erklæringer 

2.1 Definition af ordet erklæring 

En revisors erklæring er den skriftlige rapportering en revisor foretager til sin hvervgiver, og som ikke 

udelukkende er til hvervgiverens eget brug, men også til brug for omverdenen. Revisors skriftlige 

erklæringer er i Danmark reguleret i hhv. RL12 som senest er ajourført i 2016. Derudover reguleres revisors 

skriftlige erklæringer i Erkl. Bekg.13, såfremt der er tale om en erklæring med sikkerhed. Sidstnævnte er 

udstedt med hjemmel i RL. IFAC 14  er dem, som udsteder de internationale standarder, og som 

efterfølgende tilpasses og implementeres jf. dansk ret med hensyntagen til ovenstående retskilder og 

dansk særlovgivning. Endelig har Erhvervsstyrelsen, som er kontrolmyndighed,  udsendt en Erkl. Vejl. som 

er deres fortolkning af de gældende regler. Afslutningsvis skal det bemærkes, at ovenstående regler 

udelukkende gælder for erklæringer, der er afgivet af godkendte revisorer, og dermed ikke erklæringer, der 

måtte være afgivet af andre personer. 

 

2.2 En erklæring med sikkerhed kontra en erklæring uden sikkerhed 

Revisors erklæringer med sikkerhed, er omfattet af den internationale begrebsramme om sikkerhed, og kan 

således henføres til retningslinjerne under hhv. ISA’er, ISRE’er og ISAE’er, der alle på hver deres område 

definerer retningslinjerne for de forskellige erklæringer med sikkerhed 15 . Når revisor udfører 

erklæringsopgaver med sikkerhed, skal revisor udtrykke en konklusion på det udførte arbejde. Revisor skal 

således forholde sig til indholdet, og skal med sin konklusion øge troværdigheden i produktet og dermed 

tilliden hos den enkelte regnskabsbruger. Inden for begrebsrammen for erklæringer med sikkerhed skelner 

man mellem to former for sikkerhed: Der kan være høj grad af sikkerhed eller der kan være begrænset 

sikkerhed. Sikkerheden kan derfor variere, alt efter hvilken erklæringstype der vælges. 

Revisionserklæringen er den erklæringstype der giver den højeste grad af sikkerhed, hvorimod en erklæring 

om udført review kun giver en begrænset grad af sikkerhed. En anden væsentlig forskel på disse to 

erklæringer er, at revisor ved en revisionserklæring udtrykker sig positivt om, hvad revisor har gjort, 

hvorimod en reviewerklæring med begrænset sikkerhed er en såkaldt negativerklæring, hvor revisor 

beskriver, hvad man ikke har foretaget. Der vil ikke blive foretaget en yderligere beskrivelse af dette i 

nærværende afhandling, da afhandlingens problemfelt er fokuseret på ISRS 4410 erklæringen. 

 

                                                           
12

 Revisorloven, LBKG 2016 1167  
13

 Erklæringsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 2016-06-17 nr. 736  
14

 IFAC, International Federation Of Accountant 
15

 Revisors skriftlige erklæringer, 4. udgave s. 44 
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En erklæring efter standarden ISRS 4410 er, modsat det ovenfor beskrevet, en erklæring uden sikkerhed, 

hvilket helt kort fortalt betyder at revisor ikke afgiver nogen konklusion om det udførte arbejde. Revisor 

skal således ikke erklære sig og indestå for substansen i regnskabet, og skal således ikke konkludere noget i 

forhold til at højne troværdigheden af indholdet overfor regnskabsbrugeren. Derimod skal revisor dog 

fortsat forholde sig til gældende formkrav og overholdelse af relevant begrebsramme. En nærmere 

gennemgang af dette, vil blive foretaget nedenfor under afsnit 4. 

 

3. Markedstilstanden på erklæringsafgivelse anno 2014 

Til brug for et konsistenstjek af den i afhandlingen anførte problemstilling, er det fundet relevant at 

undersøge, hvordan revisorernes afgivelse af erklæringer på årsregnskaber, fordeler sig på de forskellige 

erklæringstyper. Det ønskes her belyst, hvorvidt der overhovedet hersker et marked for anvendelsen af 

ISRS 4410, herunder hvor udbredt denne erklæringstype i realiteten er. Nærværende afsnit tager sit 

udgangspunkt i 3 forskellige datagrundlag, hvor disse vil blive gennemgået og testet for overensstemmelse.  

  

3.1 Erklæringsundersøgelse blandt FSR’s medlemmer 

3.1.1 Det overordnede billede 

Thomas Riise Johansen fra CBS og Lars Kiertzner fra FSR, har tidligere udarbejdet en rapport med navnet 

”Analyse af revisorerklæringer”. Denne rapport har haft til formål at belyse, hvordan revisorer bidrager 

med deres erklæringer inden for forskellige områder, såsom det private erhvervsliv, det kommunale 

område samt i fonde og foreninger. Rapporten er udarbejdet i august 2014, og de adspurgte respondenter 

blev bedt om at tage stilling til, deres erklæringsafgivelse inden for de seneste 12 måneder. Det fremgår 

ikke konkret af rapporten, men efter min opfattelse må det betragtes som sandsynligt, at undersøgelsen i 

den nævnte rapport primært omhandler erklæringer afgivet på årsregnskaberne for 2013. I undersøgelsen 

adspurgte man i alt 588 revisorer ud af foreningens samlede 2.896 medlemmer16. En samlet population der 

således svarer til ca. 20 % af FSR’s medlemmer og ca. 17 % af samtlige godkendte revisorer17, der kan afgive 

erklæringer med sikkerhed i henhold til registreringerne i Revisorregistret18.  

 

Det centrale element der ønskes fremhævet fra undersøgelsen, er fordelingen af erklæringsemner blandt 

de adspurgte revisorer. Resultatet af undersøgelsen viste, at revision stadig var den dominerende 

erklæringstype, hvor der i gennemsnit blev afgivet 31 erklæringer pr. revisor i perioden, svarende til ca. 61 

                                                           
16

 ”Analyse af revisorerklæringer” fra 2014, af Thomas Riise Johansen og Lars Kiertzner, side 2 
17

 https://erhvervsstyrelsen.dk/revisionsvirksomheder 
18

 Analyse af revisorerklæringer” fra 2014, af Thomas Riise Johansen og Lars Kiertzner, side 6 



 

 14 
   

%. Den næstmest afgivne erklæringstype var assistance med regnskabsopstilling jf. ISRS 4410, hvor 

revisorerne havde afgivet ca. 12 erklæringer i den målte periode, svarende til en procentdel på ca. 24 %. 

Erklæringsydelsen jf. ISRS 4410 var således den næstmest afgivne erklæringstype, og lå foran både 

erklæringen om hhv. review og udvidet gennemgang, hvilke lå på henholdsvis 10 og 5 % af erklæringerne 

hos de små klasse B selskaber. Undersøgelsen tegner derfor umiddelbart et mønster af, at kunderne vælger 

mellem to modpoler på erklæringsmarkedet, hvilket vil blive undersøgt nærmere senere i afhandlingen. 

 

3.1.2 En mulig fordelingsnøgle efter størrelsen af revisionsfirma? 

Erklæringsundersøgelsen fra 2014 undersøgte endvidere, om der var større præference for afgivelse af 

erklæringen jf. ISRS 4410 blandt de mindre revisionsfirmaer, end der er blandt de større revisionsfirmaer. 

Undersøgelsen i rapporten definerede revisionsfirmaerne som følger: 

Type revisorvirksomhed   Antal ansatte 

Små 
 

< el.=20 
Mellemstore 

 
21 - 600 

Store   >600 

Kilde: Egen tilvirkning (anvendt data er fra erklæringsundersøgelsen) 

 

Revisionsfirmaerne blev således opdelt i ovenstående 3 klasser, hvorefter analysen tog sit sigte på at 

anskueliggøre fordelingen, af de forskellige erklæringstyper på de 3 størrelsesgrupper af 

revisionsvirksomheder. Resultatet af analysen viste følgende procentfordelinger blandt de forskellige 

revisionsvirksomheder:   

 

Kilde: ”Analyse af revisorerklæringer” side 31 

Det skal indledningsvist bemærkes, at revisionsydelsen naturligvis fortsat er den mest dominerende 

erklæringstype, og at både erklæringstyperne om review og udvidet gennemgang halter en del bag efter de 

to andre ydelsesgrupper. Endvidere synes det interessant at se på det mønster, der fremgår af ovenstående 

talmateriale. Kigges der eksempelvis på kolonnerne for henholdsvis revision, udvidet gennemgang og 
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review kan man se, at antallet af kunder der vælger disse ydelser er stigende, når man sammenholder de 

mindre revisionsfirmaer med de store revisionsfirmaer. Udviklingstendensen på disse typer erklæringer er 

dog ikke ens, og der ses forskellige trends på de tre erklæringstyper, men ens for dem alle er dog, at de 

større revisionsfirmaer har flere kunder der synes at ønske en ydelse fra revisor, der indeholder en eller 

anden form for sikkerhed i den afgivne erklæring. Det modsatte synes at gælde for erklæringen jf. ISRS 

4410, hvor koncentrationen af klienter er størst hos de små revisionsfirmaer. Dette må således ses som et 

udtryk for, at de mindre revisionsfirmaer i højere grad anvender erklæringen jf. ISRS 4410 om assistance 

med opstilling. Der synes derfor at være et samspil mellem typen af revisorerklæring og størrelsen på 

revisionsfirmaet. 

 

3.2 Udviklingen af revisors erklæringer på årsregnskaber fra 2013 til 2014  

I dette afsnit vil det blive undersøgt, hvordan udviklingen i revisors erklæringer har været fra år 2013 til år 

2014. Til brug for dette er der anvendt et notat fra FSR omkring ”Selskabernes brug af revisorerklæringer på 

årsregnskabet”. Notatet fra FSR baserer sig på i alt 224.151 selskabers årsregnskaber, der alle er 

offentliggjort i 2014. Det skal indledningsvist bemærkes, at tabellen nedenfor ikke opdeler selskaber i 

regnskabsklasser, men at alle danske selskaber ses under et. I tabellen nedenfor kan ses et skematiseret 

overbliksbillede over udviklingen i erklæringstyper fra regnskabsåret 2013 til 2014: 

 

Kilde: FSR’s notat om ”Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet” 

Som et supplement til ovenstående tabel fra FSR’ notat, er det fundet relevant at lave en yderligere tabel, 

som kan illustrere den procentvise udvikling på erklæringsniveau. Dette er med til at give et mere præcist 

overblik over den konkrete udvikling inden for den enkelte erklæringstype. Tabellen ses angivet nedenfor: 

 

 

 

Side 6 af 7 
 

Kilde:  Experian 2015 (FSR-tilvirkning) 

 

 

Selvom der de seneste år har været et fald i antallet af selskaber, der benytter sig af revision, 

er det stadigvæk den erklæringsydelse, der benyttes af flest danske selskaber. Knap seks ud 

af 10 danske selskaber får revideret deres regnskab. Andelen af selskaber, der får foretaget 

udvidet gennemgang er 10 pct. Således benytter to ud af tre virksomheder sig af enten 

revision eller udvidet gennemgang.    

 

Selskaberne gør brug af de andre erklæringsydelser fra revisorbranchen 

Til trods for, at revision stadigvæk er den erklæringsydelse, som flest danske selskaber 

benytter sig af, nemlig 128.000 selskaber, er der sket et skifte i andele af danske selskaber, 

der benytter sig af nogle af de andre ydelser, som revisorbranchen stiller til rådighed. Ikke 

mindst assistance er blevet et stort tilvalg i små virksomheder og er næsten fordoblet på et år. 

Godt 42.500 selskaber har valgt denne ydelse, og det er dermed næst efter revision den mest 

efterspurgte erklæringsform.  

Tabel 1: Udviklingen i fordelingen/antallet af erklæringer på selskabernes årsregnskab 

 2013 2014 

Revision 156.399   128.201  

Udvidet gennemgang 13.039   23.165  

Review 4.172   6.052  

Assistance 24.088       42.695  

Ingen erklæring 17.766  24.038  

I alt 215.464  224.151  

Kilde:  Experian 2015 (FSR-tilvirkning) 

 

”Udvidet gennemgang” er en helt ny ydelse, som blev muligt for at vælge for alle små 

selskaber i 2013. Godt 23.000 selskaber har på to år valgt denne ydelse, imens godt 24.000 

helt små selskaber i 2014 ikke fik nogen revisorerklæring i deres årsregnskab.   
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Type 2013 2014 Udvikling Udvikling, % 

Revision 156.399 128.201 -28.198 -18,03 % 

Udvidet gennemgang 13.039 23.165 10.126 77,66 % 

Review 4.172 6.052 1.880 45,06 % 

Assistance 24.088 42.695 18.607 77,25 % 

Ingen erklæring 17.766 24.038 6.272 35,30 % 

I alt 215.464 224.151     

Kilde: Tal er fra FSR’s undersøgelse med egne tilføjelser og beregninger 

 

Når man sammenligner de anvendte erklæringer i regnskabsårene 2013 og 2014 er det værd at bemærke 

udviklingen i de enkelte typer af erklæringer. Revisionserklæringen er stadig den mest udbredte 

erklæringstype hos selskaberne, men når man derefter ser på udviklingen i stedet for det samlede antal af 

de afgivne erklæringer, kan det ses at klienterne på det nærmeste ”vandrer” fra revisionsydelsen, og hen til 

erklæringstyper med mindre grad af sikkerhed – heriblandt ISRS 4410. Revisors afgivelse af erklæringer om 

revision er således faldet med ca. 18 %, svarende til et skift i erklæringstype på 28.198 årsregnskaber. De 

umiddelbart to største ”vindere” blandt ovennævnte udvikling, må siges at være erklæringen om udvidet 

gennemgang, henholdsvis erklæringen om assistance jf. ISRS 4410. Det skal her fremhæves, at det 

forholdsvis nye erklæringsalternativ benævnt ”udvidet gennemgang19” synes at have fået bevist sin 

berettigelse. Efter at kun et fåtal af de selskaber i regnskabsklasse B, der havde mulighed for valg af denne 

erklæringstype, rent faktisk også valgte erklæringen i 2013, kan det af ovenstående tabel ses, at 

erklæringen om udvidet gennemgang rent faktisk er den erklæringstype, som er steget mest fra 2013 til 

2014. Der ses således en stigning på hele 77,66 %, svarende til en stigning på ca. 10.126 årsregnskaber. 

Denne ret markante udvikling kan naturligvis skyldes forskellige ting, men en nærliggende årsag kunne 

være en antagelse om, at der i 2013 var tale om et helt nyt og ret ubeskrevet erklæringsalternativ, som 

krævede markedsføring. Som det fremgår af ovenstående tabel, er ISRS 4410 om assistance med 

regnskabsopstilling ligeledes gået markant frem i forhold til de afgivne erklæringer i 2013. Valget af netop 

denne erklæringstype er steget med ca. 77 %, svarende til en stigning på ca. 18.607 erklæringer på 

årsregnskaber. Det er således ISRS 4410, som er steget med flest antal erklæringer, og der synes at være en 

tendens til, at kunderne i højere grad vælger andre ydelser fra revisors produkthylde end den traditionelle 

revision, og det lader til at de selskaber der ønsker en mindre ”byrdefuld” ydelse fra revisor synes at gå helt 

over i den anden boldgade og vælger en erklæring jf. ISRS 4410 om assistance i stedet for at vælge en 

”mellemting”. 

                                                           
19

 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Udvidet%20Gennemgang/
100%20-%20Standard%20om%20udvidet%20gennemgang%20-%2022_04_2013 
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3.3 Erklæringsfordeling blandt klasse B selskabernes årsregnskaber for 2014 

I forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen, har der, som tidligere nævnt, været taget kontakt til 

Erhvervsstyrelsen for, at sætte et interview op. Selvom interviewet ikke blev til noget pga. afslag fra 

Erhvervsstyrelsen, var de dog behjælpelige med et udtræk fra deres databaser, der viser brugen af 

forskellige erklæringstyper fordelt på forskellige selskabsklasser. Datamaterialet fra disse databaser er 

bearbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen, hvor eksempelvis større selskaber i klasse C og 

D er sorteret fra, da disse ikke synes at have relevans for undersøgelsen. Selskaberne, der indgår i 

datagrundlaget, er således udelukkende selskaber, der befinder sig i den såkaldte klasse B i henhold til 

bestemmelse i ÅRL § 135, stk. 1, hvoraf de mindre selskaber har mulighed for at fravælge revision. 

Nedenfor kan der ses en opgørelse, der tager udgangspunkt i årsregnskaberne for 2014 ud fra det 

indhentede talmateriale fra Erhvervsstyrelsen: 

 

Kilde: Egen tilvirkning (anvendt data er fra Erhvervsstyrelsen) 

Det skal indledningsvist bemærkes, at tallene i ovenstående diagram ikke er identiske med de oplysninger, 

der er bragt tidligere i afhandlingen fra FSR. Den væsentligste forskel ligger i antallet af selskaber med en 

revisionserklæring samt selskaber der slet ingen bistand får. Da ovenstående diagram kun vedrører klasse B 

selskaber, antages differencen blandt andet at være klasse C og D selskaber, hvilket jf. data fra 

Erhvervsstyrelsen udgjorde 6.175 i 2014. Dernæst ses der en forskel på 5.822 i de selskaber, der ikke 

modtager revisorbistand, hvilket bringer den uidentificerede difference ned på 1.436. Jeg har taget 

telefonisk kontakt til Experian, der har bekræftet tallene fra FSR’s notat, og medarbejderen fortalte mig 

endvidere, at der også indgår en del uidentificerede selskaber i opgørelsen. Dette kan forklare den sidste 

difference, men dette vurderes dog ikke at have en signifikant betydning for afhandlingens præmis.  
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Det samlede antal af klasse B selskaber, hvorfra Erhvervsstyrelsen har modtaget et indsendt årsregnskab 

udgjorde i 2014 alt i alt 215.747 stk. Diagrammet ovenfor underbygger, hvad der tidligere er anført i 

afhandlingen, nemlig at det i høj grad fortsat er revisionspåtegningen, der bliver  anvendt i langt de fleste af 

årsregnskaberne for selskaberne – herunder klasse B - men udviklingen viser at kunderne bevæger sig væk 

fra revision. Herudover er der flere interessante ting at bemærke ud fra de modtagne tal fra 

Erhvervsstyrelsen. Det første der ønskes fremhævet er, at ISRS 4410 erklæringen fortsat er det næstmest 

foretrukne erklæringsvalg, når selskabet ikke er underlagt revision. Dernæst er det bemærkelsesværdigt, at 

hele 29.860 selskaber i klasse B, har valgt ikke at modtage bistand fra revisor. Disse er således 

årsregnskaber, som er indsendt til Erhvervsstyrelsen helt uden nogen form for erklæring, idet det 

udelukkende er godkendte revisorer, der må påtegne et årsregnskab jf. bestemmelserne i ÅRL20. Det skal 

dog igen bemærkes, at ikke alle selskaber, der indgår i opgørelsen ovenfor kan fravælge revision, da de 

ligger over de grænser, som er fastsat i ÅRL § 135, stk. 1, og derfor ikke har mulighed for fravalg.  

 

Det ville have været ønskværdigt, at selskaberne var opdelt i klasse B(små) henholdsvis B(store), men de 

modtagne data fra Erhvervsstyrelsen har dog desværre ikke muliggjort dette, idet de indsendte 

årsregnskaber blot blev kategoriseret efter hovedklasserne B, C og D. Derfor er det fundet givende for 

afhandlingen, at udarbejde en oversigt, hvori en mulig opdeling af selskaberne i klasse B er foretaget. Dette 

er gjort ved hjælp af data fra erklæringsundersøgelsen fra 2014, hvor fordelingen blandt selskaberne i 

klasse B var opgjort. Dette har givet sig udtryk i følgende figur: 

   Antal  I % 

2013 
 

  
Regnskabsklasse B (små)  123.572      67,93% 

Regnskabsklasse B (store)  58.340      32,07% 
I alt  181.912      100,00% 

  
  

2014 
 

  

Regnskaber fra klasse-B i alt  215.747        
 - Heraf udgør B(små)  146.556      67,93% 

 - Heraf udgør B(store)  69.191      32,07% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ud fra de studerede data i erklæringsundersøgelsen, foretaget af Thomas Riise Johansen og Lars Kiertzner i 

august 2014 baseret på regnskabstallene for 2013, er der beregnet en procentmæssig fordeling mellem 

henholdsvis regnskabsklasse B(små)- og regnskabsklasse B(store). Denne fordelingsnøgle er videreført til 
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erklæringerne der er afgivet på 2014-regnskaberne, hvilket er gjort som følge af simpel mangel på bedre. 

Det har således ikke været muligt, at opgøre en eksakt udvikling blandt disse selskaber i klasse B, hvor 

kilder som DST, CVR.dk, Experian og Erhvervsstyrelsen er konsulteret.  

 

Metoden er fundet relevant for bedre at kunne belyse den reelle tilstand på erklæringsmarkedet for de 

selskaber, der reelt kan fravælge revision, herunder en mere præcis belysning af udviklingen i ISRS 4410 

erklæringen blandt disse selskaber. Derfor adskiller ovenstående data sig fra figuren i tidligere afsnit, der 

viste den samlede udvikling for samtlige af selskaberne i regnskabsklasse B. Ud fra ovenstående matrice 

kan det ses, at en skønnet andel af de mindre klasse B selskaber udgør ca. 146.556. I 2014 blev der afgivet 

ca. 41.903 erklæringer med ISRS 4410 på de årsregnskaber. Dette giver en samlet procentmæssig andel på 

ca. 28,59 %, og viser således en estimeret fremgang på anvendelsen af ISRS 4410, blandt de selskaber der 

rent faktisk har mulighed for valg af denne, på ca. 5 % i forhold til 2013-regnskaberne.  

 

3.4 Opsamling på afsnit 

I afsnit 3 er det forsøgt skildret, hvorledes revisors erklæringer fordeler sig på selskaberne i hhv. den totale 

regnskabsklasse B samt i den del af regnskabsklasse B, hvor muligheden for fravalg af revision eksisterer. 

Undersøgelsen har vist, at det hovedsageligt er to erklæringstyper der dominerer denne gruppe af 

selskaber, nemlig erklæringen om revision samt erklæringen og assistance jf. ISRS 4410. Der er endvidere 

redegjort for udviklingen af revisorerklæringer i samme segment, hvor det tyder på, at de mindre selskaber 

i klasse B segmentet i højere grad bevæger sig væk fra erklæringer med sikkerhed, og i stedet vælger i 

erklæring uden sikkerhed jf. ISRS 4410. Det foregående afsnit har således underbygget, at markedet for en 

erklæring jf. ISRS 4410 er tilstede og at anvendelsen heraf er markant stigende, hvorfor det må kunne 

godtgøres, at en egentlig analyse af selve denne erklæring, herunder en gennemgang af valgte 

problematikker må anses for højaktuelt.  

 

4. Erklæringsstandarden ISRS 4410 – en gennemgang af udvalgte områder 

4.1 Anvendelsesområde 

En erklæring iht. til ISRS 4410 kan anvendes i flere forskellige sammenhænge, og anvendes derfor både i 

situationer, hvor revisor assisterer ledelsen med opstilling af historiske finansielle oplysninger i form af 

eksempelvis årsregnskaber, men kan med fornødne modifikationer også anvendes til ikke-historiske 
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finansielle oplysninger, såsom budgetter og fremadrettede oplysninger21. Derudover kan erklæringen jf. 

ISRS 4410 anvendes ved en række tillægsopgaver, som revisor kan bistå deres klienter med, hvor 

eksempelvis en periodebalance kan nævnes. I denne afhandling er der dog udelukkende fokus på 

anvendelsen af erklæringen i forhold til revisors assistance med opstilling af historiske finansielle 

oplysninger - altså årsregnskaber for selskaber, der har muligheden for at fravælge revisionen. Da en 

erklæring efter standarden ISRS 4410 er en erklæring uden sikkerhed, så er denne ikke omfattet af 

bestemmelserne i Erkl. Bekg.22, men dog skal revisor fortsat overholde flere elementer fra RL, hvilket 

beskrives nærmere nedenfor.  

 

4.2 Ajourføring af ISRS 4410 – hvilken betydning havde det? 

Standarden ISRS 4410 er blevet ajourført tilbage i marts 2012, med virkning for de erklæringer der gives på 

opstilling af finansielle oplysninger, som er dateret den 1. juli 2013 eller senere. Ajourføringen af 

standarden har været omfattende, og modsat den tidligere standard som hed ISRS 4410 DK, som kun 

indeholdt 19 afsnit og to bilag, så indeholder den nye ISRS 4410 standard nu hele 41 afsnit, 63 supplerende 

vejledningsafsnit og to bilag23. Betegnelsen ”DK” er ligeledes fjernet, da standarden ikke længere 

indeholder specielle danske tilpasninger. Opdateringen af standarden er udarbejdet iht. den såkaldte 

clarity-struktur, som tidligere er implementeret i Danmark ift. revisionsstandarderne. Denne ajourføring har 

haft til formål at give samtlige standarder et ensartet præg, og gøre dem mere læse- og brugervenlige.  

 

4.3 Lempelse af revisionspligten, og mulighed for valg af ISRS 4410 

I takt med at revisionspligten er blevet lempet af flere omgange, senest i 2013, så er muligheden for at 

fravælge revision og derimod vælge en assistanceerklæring jf. ISRS 4410, blevet en mulighed for stadig flere 

og flere mindre selskaber i regnskabsklasse B. De forskellige regnskabsklasser er defineret i ÅRL § 7, stk. 2, 

og det afgørende krav for at blive i en bestemt regnskabsklasse er, at man ikke i to på hinanden følgende år 

overskrider to af de fastsatte størrelsesgrænser i loven. I henhold til ÅRL § 7, stk. 2, nr. 1 står der følgende 

anført vedrørende regnskabsklasse B ”(…) Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på 

balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser (…)”. De nugældende størrelsesgrænser for 

den omtalte regnskabsklasse, herunder grænserne for at kunne fravælge revision kan illustreres således: 
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 Står anført i standarden ISRS 4410, vejledningsafsnit A3 på side 13 
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 Erkl. Bekg. omfatter erklæringer med sikkerhed jf. bekendtgørelsens kapital 1, § 1, stk. 1 og 2 
23

 Problemer fra revisors hverdag – analyse, diskussion og svar, 1. udgave, s. 55 
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  Gl. ÅRL Ny ÅRL 

Grænser for fravalg 
af erklæring med 

sikkerhed 

Balancesum 36 mio. kr. 44 mio. kr. 4 mio. kr. 

Nettoomsætning 72 mio. kr. 89 mio. kr. 8 mio. kr. 

Antal ansatte 50 ansatte 50 ansatte 12 ansatte 
Kilde: Egen tilvirkning (grænser er hjemlet i ÅRL) 

 

Når der er medbragt en kolonne for satserne efter både ny og ”gammel” ÅRL skyldes dette blot et rent 

oplysningsmæssigt formål. Det vil fremadrettet være de nye grænser for regnskabsklasse B, der vil være 

gældende, mens det bemærkes at størrelsesgrænserne for fravalg af revision er uændret i forhold til 

tidligere. De almindelige regler om fravalg af revision er reguleret i ÅRL §§ 135 og 135a. I henhold til disse 

regler, kan ledelsen i et selskab, der befinder sig i klasse B fravælge revision og i stedet vælge en erklæring 

jf. ISRS 4410, hvis de to år i træk ikke overstiger to af følgende betingelser: Omsætning på 8 mio. kr., 

balancesum på 4 mio. kr. og 12 ansatte. Derimod kan alle selskaber i klasse B vælge erklæringsstandarden 

om udvidet gennemgang.  

 

4.4 Mulige årsager til den øgede anvendelse af netop ISRS 4410 

Årsagerne til fravalg af revision og dermed muligt tilvalg af erklæringen ISRS 4410 er om end ikke flittigt 

debatteret, så i hvert fald diskuteret og omtalt i en tilpas frekvens til at der kan danne sig et billede af, 

hvilke motiver der kan ligge bag sådanne valg hhv. fravalg. Som det er belyst i tidligere afsnit, er der ingen 

tvivl om, at erklæringen ISRS 4410 vinder frem blandt kunderne, der befinder sig i de mindre 

selskabsklasser, og jeg vil derfor i nærværende afsnit forsøge at komme med at overblik over, hvilke mulige 

motiver der kan lede til et fravalg af revision og et tilvalg af ISRS 4410. Der vil i det følgende afsnit blive 

fokuseret på navnlig to parametre, der ud fra de gennemførte undersøgelser og udførte interviews,  har 

vist sig at være blandt de hyppigste – nemlig pris samt kvalitetskontrol.  

 

4.4.1 Pris 

Det er ingen hemmelig, at prisen oftest er et afgørende element for mange selskaber, når revisorernes 

kunder skal vælge mellem forskellige erklæringsmuligheder. Især for de mindre selskaber – dem der 

befinder sig i det såkaldte SMV-segment – er det oftest prisen, som er det afgørende parameter for 

ledelsen. Dette ses navnlig, når udarbejdelsen af regnskabet blot anses som ”et nødvendigt onde”, som 

følge af regnskabslovgivningen (Dette undersøges nærmere senere i afhandlingen). Det skal naturligvis 

anføres, at et fravalg af revision ikke nødvendigvis medfører et valg af erklæringen ISRS 4410, idet der 

foreligger andre alternativer. Når det alligevel tages med i betragtningen skyldes dette, at ISRS 4410 
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erklæringen må anses som en form for modpol til en traditionel revision, hvorfor det må anses for 

sandsynligt, at en del af dem, der anser revision for et ”nødvendigt onde” anvender ISRS 4410 som et reelt 

alternativ. At prisen er et afgørende parameter må ligeledes kunne underbygges med de seneste lempelser 

af revisionspligten, hvor regulator direkte har anført, at lempelserne bl.a. er blevet gennemført som 

resultat af, at man ønsker at nedbringe de administrative byrder for de mindre selskaber.  

 

Det er ikke kun kunderne der vægter prisen højt, det gør revisorerne også, men givetvis af andre årsager. 

Der er de senere år kommet et større og større pres på revisors honorar, idet det i nutidens revisorbranche 

handler mere om pris end noget andet. Skal man kunne tillokke en kunde fra et andet revisionsfirma, skal 

man som altovervejende hovedregel kunne matche prisen, og helst give et tilbud, der ligger en smule 

lavere. Man kan næsten gå så langt som at sige, at prisen har overhalet kvalitet for langt de flestes 

vedkommende. Dette pres på honoraret kan ikke ses foreneligt med den øgede regulering der hersker for 

revisorer og erklæringsopgaver med sikkerhed, og dette får givetvis flere og flere revisorer til måske ikke 

direkte, men i hvert fald indirekte at anbefale deres kunder at vælge erklæringen ISRS 4410 frem for en 

erklæring om traditionel revision. Dette bevirker, at dokumentationskravet og dermed omfanget af revisors 

arbejde bliver mindre, idet en ISRS 4410 er en erklæring uden sikkerhed modsat en erklæring om revision. 

Det er min opfattelse, at revisor fortsat kan opnå et acceptabelt honorar for opgaven, hvorfor dette kan 

være en potentiel driver for at tale kunderne over på en ISRS 4410 erklæring, hvor arbejdsbyrden er 

mindre. Påstanden om at flere og flere revisorer skulle anbefale deres kunder at vælge erklæringen ISRS 

4410, underbygges af erklæringsundersøgelsen fra 2014, af Thomas Riise Johansen og Lars Kiertzner fra 

hhv. CBS og FSR. Ud af den samlede population på i alt 588 respondenter, har ca. 58 % svaret (341 

respondenter), at de ”meget ofte eller ofte” anbefaler, at kunden vælger en erklæring om assistance med 

opstilling af regnskab, når muligheden herfor er til stede. Derimod har blot ca. 18 %, svarende til ca. 106 

revisorer, svaret at de ”aldrig eller næsten aldrig” foretog en sådan anbefaling24.  Det skal bemærkes, at 

undersøgelsen er fra 2014, men jeg har ingen grund til at tro, at tilstanden skulle være markant ændret i 

2016. Resultaterne af erklæringsundersøgelsen fra 2014 efterprøves endvidere med egne undersøgelser, og 

der foretages en triangulering af datasæt. I forlængelse af svarene fra de 588 respondenter, blev der 

modtaget nogle kommentarer i tilknytning hertil, hvoriblandt en omkostningsbesparelse blev nævnt som 

en mulig driver for selskabernes øgede anvendelse af ISRS 4410. En af de kommentarer der blev bragt i 

undersøgelsen fra 2014 var følgende “(…) vi som revisorer går længere og længere ned i erklæringstype – 

bl.a. på grund af øget arbejdsbyrde og risiko ved erklæringer med sikkerhed og dermed forhøjet 

revisorhonorar, som kunderne ikke ønsker. Det er blevet et konkurrenceparameter ved valg af 
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erklæringstype – desværre – (…)”25. Det illustrerer på fin vis den påstand, at pris er blevet et afgørende 

parameter for valget af erklæring på regnskabet, og kan således være en afgørende faktor for, at flere og 

flere selskaber i klasse B vælger en ISRS 4410 erklæring i stedet for en erklæring med sikkerhed, da 

arbejdsbyrden og dermed prisen hos revisor bør være mindre. 

 

4.4.2 Kvalitetskontrol 

En anden interessant faktor, som ønskes belyst i denne afhandling, og som blev frembragt i undersøgelsen, 

der er refereret til ovenfor er, at kvalitetskontrollen26 skulle være en direkte årsag til, at revisorerne 

anbefaler deres kunder at vælge en ISRS 4410 erklæring i stedet for en erklæring med sikkerhed. Dette 

skyldes givetvis, at en ISRS 4410, som er en erklæring uden sikkerhed, ikke er omfattet af kvalitetskontrol, 

hvilket er tilfældet for erklæringer med sikkerhed – herunder erklæringer om revision. Blandt de 

kommentarer der blev modtaget i ovenstående undersøgelse fremhæves følgende: ”Endvidere går 

udviklingen pga. de noget rigide krav til kvalitetsstyring og i standarderne i den forkerte retning. Mange 

vælger assistanceerklæringer, selv om kunde og interessenter kunne have nytte af en erklæring med højere 

sikkerhed (…)”. En anden respondent svarede yderligere “I bør arbejde for yderligere lempelse af det meget 

rigide kvalitetssikringssystem, der er opbygget... Revisionsfaget dør, da der er mange ”bogholderfirmaer”, 

der tilbyder den samme assistance, som vi reelt yder, men til en meget lavere betaling, fordi de ikke er 

underlagt kvalitetsstyringen”. Man fornemmer tydeligt en frustration blandt de citerede kommentarer, og 

man kan mærke en utilfredshed blandt de deltagende revisorer over den måde, som kvalitetskontrollen 

fungerer på i dag. Det kan således tyde på, at det ikke kun er pris der i væsentlig grad spiller ind på den 

øgede brug af ISRS 4410, men at der også er en mulig sammenhæng mellem valget af ISRS 4410 og den 

måde revisorer er underlagt kvalitetskontrol ved udførelse af erklæringsopgaver med sikkerhed. I forhold til 

analysen af ISRS 4410 og udbredelsen af samme, er det derfor interessant at få undersøgt, hvorvidt der er 

en sammenhæng mellem disse faktorer, og hvorvidt der skulle være en direkte anbefaling fra revisorerne til 

deres kunder.  

 

4.5 Krav til revisor jf. forskriften i ISRS 4410 

I dette afsnit ønskes det undersøgt, hvordan revisor skal forholde sig ved udførelsen opgaver iht. forskriften 

i selve ISRS 4410 standarden27. Det vil således blive gennemgået, hvilke forhold revisor skal iagttage samt 

hvad revisor rent faktisk skal udføre, henholdsvis ikke udføre. Der vil i det følgende afsnit blive fokuseret på 
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 https://erhvervsstyrelsen.dk/kvalitetskontrol  
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 Ordet ”standard” er ikke at forveksle med ordet erklæring. Standarden ISRS 4410 udsendes af IAASB og indeholder 
selve regelsættet for afgivelse af erklæring i henhold til standarden ISRS 4410. 
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revisors rolle ved udførelse af erklæringsopgaver jf. ISRS 4410, herunder hvilke mål revisor skal opfylde ved 

udførelsen af arbejdet. Nærværende afsnit vil derfor ikke være en udtømmende gennemgang af selve ISRS 

4410 standarden, men der vil blive fokuseret på de aspekter i standarden, der så at sige er 

engagementsspecifikke og derfor påvirker selve udførelsen af afhandlingen med assistance af opstilling af 

årsregnskabet jf. ISRS 4410. Af den årsag vil der i nærværende afsnit ikke blive redegjort dybere for 

”alment” gældende regler for revisorer omkring klient- og opgaveaccept, herunder revisors uafhængighed 

samt krav til kvalitetsstyring jf. ISQC128 mv., dog vil sidstnævnte blive omtalt i senere afsnit.  

 

4.5.1 Det overordnede mål med ISRS 4410 

Når revisor påtager sig en opgave om at assistere en kunde med opstilling af finansielle oplysninger – 

eksempelvis i form at et årsregnskab – skal revisor, trods en mindre regulering på området, dog fortsat 

iagttage en række retningslinjer, der skal sikre en høj kvalitet, selvom der er tale om en erklæring uden 

sikkerhed29. Herunder skal revisor bl.a. efterleve de etiske regler for revisorer, revisor skal udføre en faglig 

vurdering samt sikre at der indsamles behørig dokumentation, dog uden at efterprøve dette. Disse 

foranstaltninger, skal tilsammen bidrage til, at revisor kan opfylde det overordnede mål med opgaven i 

henhold til ISRS 4410, hvilke er frembragt i standarden på side 6 under afsnit 16. I dette afsnit står der 

anført følgende: (fremhævning med fed tekst er egen tilvirkning) 

 anvende ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere den daglige ledelse med at 

udarbejde og præsentere finansielle oplysninger i overensstemmelse med en relevant 

regnskabsmæssig begrebsramme på grundlag af oplysninger, den daglige ledelse har tilvejebragt, 

og 

 afgive erklæring i overensstemmelse med kravene i denne ISRS. 

For at revisor kan bidrage til opfyldelse af målsætningen jf. ovenfor, må det anses som værende åbenbart, 

at revisor skal opfylde nogle krav til specifikke kompetencer, herunder besidde nogle egenskaber, der gør 

revisor i stand til at navigere mellem forskellige kvalitetsparametre, der tilsammen skal være medvirkende 

til at de finansielle oplysninger overholder gældende krav i den valgte begrebsramme. Tredjemand skal 

således kunne støtte ret på, at de opstillede oplysninger er udformet, således at regnskabet giver et 

retvisende billede. Dette dog til trods for, at revisor ikke afgiver nogen form for konklusion på opgaven, og 

derved ikke erklærer sig om indholdet. Revisor skal således med sin faglige ekspertise assistere ledelsen 

med en ”ren” opstilling af finansielle oplysninger, men skal undlade at foretage efterprøvning af, hvorvidt 

                                                           
28

 ISQC 1 vedrører kvalitetsstyring i revisionsfirmaer, der afgiver erklæringer med sikkerhed og omhandler 
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 Når regnskaber ikke revideres, af Lars Kiertzner – 1. udgave/1. oplag 2013, side 128 
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grundlaget for regnskabsopstillingen er korrekt. Revisor skal derfor aldrig foretage en decideret 

substanskontrol af de foreliggende oplysninger, idet sådanne handlinger hører til ved udarbejdelse af 

erklæringer med sikkerhed, hvor revisor udformer en konklusion på det udførte arbejde. Det er således 

revisors regnskabskompetencer der bringes i spil ved udførelse af ISRS 4410 opgaver, og ikke revisors 

undersøgelseskompetencer. 

 

4.5.2 Faglig vurdering 

Det er et krav at revisor skal udøve en såkaldt ”faglig vurdering”.  Kravene til den faglige vurdering er 

beskrevet i afsnit 22 på side 8 og mere uddybende i afsnit A22-A24. Kravet omkring faglig vurdering skal ses 

i sammenhæng med det krav, som er anført i RL, hvor revisor skal udøve professionel kompetence og 

fornøden omhu jf. RL § 16, stk. 4, 1. pkt.30. Udøvelsen af faglig vurdering er efter ISRS 4410 især påkrævet, 

når revisor assisterer sin kunde med at træffe beslutninger om eksempelvis den regnskabsmæssige 

begrebsramme, udøvelse af regnskabsmæssige skøn samt præsentationen af de finansielle oplysninger, 

hvilke alle står oplistet i afsnit A22 i standarden. Det er således afgørende, at revisor udøver sin faglige 

vurdering, når revisor, udover at stille selve regnskabet op, assisterer ledelsen med ledelsespålagte 

opgaver, som de ikke selv er i stand til. Det fremgår ligeledes af standardens afsnit A 23, at faglig vurdering 

indebærer, at revisor anvender sin uddannelse, herunder relevant faglig viden og erfaring, som anvendes i 

kombination med lovbestemte regnskabsstandarder, med henblik på at træffe kvalificerede beslutninger 

undervejs i forløbet omkring opstillingen af de finansielle oplysninger. Den faglige vurdering er afgørende 

for revisors arbejde ifm. opstilling af finansielle oplysninger, idet det netop er denne, der bringer værdi til 

brugerne af de produkter, der er opstillet jf. standarden ISRS 4410. Det er således ved udøvelse af den 

faglige vurdering, at revisor anvender den faglige ekspertise, som revisor har tilegnet sig via sin uddannelse 

og via sit virke som revisor. Når man taler om faglig vurdering, så er det meget centralt, at man ikke 

forveksler dette med udtrykket ”professionel skepsis”. Dette skyldes, at faglig vurdering er relevant, både 

ved udførelse af erklæringsopgaver med- og uden sikkerhed, hvorimod fagbegrebet ”professionel skepsis” 

udelukkende synes relevant ved erklæringer med sikkerhed, hvor revisor udtrykker en form for konklusion 

på opgaven31. Nærmere om dette forhold senere i afhandlingen. 
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4.5.3 Afhandlingens udførelse 

Kravene til opgavens udførelse i henhold til ISRS 4410 er beskrevet i standardens afsnit 28-37 på side 10-11, 

og fremgår endvidere af de forklarende og uddybende afsnit A42-A44 bagerst i standarden. Afsnittet om 

opgavens udførelse kan overordnet deles op i to dele, hvor den ene del beskriver kravene til revisors 

forståelse af virksomheden, og hvor den anden del omhandler selve opstillingen af de finansielle 

oplysninger. Iht. standardens afsnit 28 fremgår det af punkt a, at revisor skal opnå en tilstrækkelig 

forståelse af virksomheden, herunder forretningen og drift af samme. Revisor skal således kunne 

demonstrere, at kendskabet til kundens virksomhed er tilstrækkeligt til at kunne forstå omfanget af 

opgaven. Heriblandt skal revisor have et indgående kendskab til virksomhedens bogføringssystem samt 

udførelsen af bogføringen, herunder procedurer mv. Denne forståelse er med til at skabe en ramme for 

revisor og dennes udøvelse af de faglige vurderinger ifm. opgaven. En sådan forståelse kan dokumenteres i 

et notat, der i korte træk vil omfatte ovenstående. Forståelsen af kundens virksomhed og demonstration 

heraf kendes ligeledes fra erklæringsopgaver med sikkerhed, hvor bl.a. ISA 31532 behandler dette ved en 

revision. Revisor skal iht. til ISRS 4410 afsnit 28 pkt. b også kunne identificere, hvilken begrebsramme 

virksomheden har valgt, herunder om anvendelsen af den pågældende begrebsramme kan siges at være 

”normalen” i virksomhedens branche. Begrebsrammen iht. til assistance med opstilling af årsregnskabet vil 

være begrebsrammen i ÅRL.  

 

Det andet led i afsnittet om selve udførelsen af afhandlingen, omhandler selve opstillingen af de finansielle 

oplysninger. I henhold til ISRS 4410 afsnit 29, skal revisor opstille de finansielle oplysninger ved at tage 

udgangspunkt i kundens bogføring, herunder de registreringer og yderligere vurderinger, som ledelsen 

måtte komme med. Såfremt revisor ifm. opstillingen assisterer med betydelige vurderinger til brug for 

opstillingen af regnskabet, skal disse drøftes med ledelsen, jf. standardens afsnit 30 hhv. A45. Eksempler på 

sådanne er nævnt i afsnittet A45, og er eksempelvis vurderinger af regnskabsmæssige skøn eller valg af 

passende regnskabspraksis. Når revisor har assisteret med opstillingen af de finansielle oplysninger, er det 

et eksplicit krav i standarden, at revisor gennemlæser disse oplysninger og forholder sig kritisk hertil. 

Revisor skal her vurdere de opstillede finansielle oplysninger i sammenhæng med revisors overordnede 

forståelse af virksomheden, som er beskrevet ovenfor. Hvis revisor bliver opmærksom på, at de opstillede 

finansielle oplysninger bygger på unøjagtige eller ufuldstændige informationer og registreringer fra 

ledelsen, skal revisor straks anmode sidstnævnte om at fremskaffe nye oplysninger eller korrigere den 

information der allerede er tilvejebragt til revisor jf. ISRS 4410 afsnit 32. Såfremt revisor ikke er i stand til at 

afslutte opgaven herefter, fordi ledelsen ikke har fremskaffet de nødvendige oplysninger og registreringer, 
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så er revisors eneste reelle muligheder, enten at bede ledelsen om at forsøge at fremskaffe de manglende 

oplysninger eller at fratræde opgaven, hvilket står anført i standardens afsnit 34 hhv. A52. Det er et krav jf. 

sidstnævnte afsnit A52, at revisor informerer ledelsen om årsagerne til sin fratrædelse.   

    

4.5.4 Kravet til dokumentation 

Såfremt det ikke kommer så vidt, at revisor bliver nødt til at fratræde opgaven jf. ovenfor, så skal revisor 

afslutte opgaven, herunder indsamle den fornødne dokumentation. Dokumentationskravet er beskrevet i 

ISRS 4410 afsnit 38 hhv. afsnittene A53-A55. I henhold til afsnit 38 pkt. a, skal revisor i sin 

opgavedokumentation medtage betydelige forhold, som måtte være opstået ifm. opstillingen af de 

finansielle oplysninger. Det skal her dokumenteres, hvordan revisor har forholdt sig til de betydelige 

forhold, herunder hvordan revisor har behandlet disse. Det fremgår endvidere af samme afsnit - nu blot 

pkt. b - at revisor ifm. sin opgavedokumentation, skal have udarbejdet en opgørelse over, hvorledes de 

opstillede finansielle oplysninger er afstemt med underliggende registreringer og dokumentation fra 

virksomheden og dens ledelse. Standarden nævner i afsnit A54 og A55 en række bud på, hvilken form 

denne dokumentation kan have, hvoriblandt der nævnes at revisor kan overveje at udfærdige et skema, 

hvoraf det kan ses, til hvilket grundlag de enkelte poster i regnskabet er afstemt. Der nævnes ligeså 

muligheden for, at revisor sørger for at indhente en kopi af hhv. råbalance samt underliggende 

registreringer og afstemningsgrundlag. Det er vigtigt at bemærke, at der intet står om at revisor skal 

efterprøve disse data. Dokumentationskravet iht. til ISRS 4410 tjener jf. standardens egen ordlyd en række 

forskellige formål, hvor hensynet til fremtidige opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og 

muligheden for at gøre opgaveteamet ansvarlige, nævnes blandt disse.  

 

4.6 Opsamling på afsnit 

Det er fundet, at mulige årsager til den øgede anvendelse af ISRS 4410 kan skyldes parametre såsom pris og 

kvalitetskontrol, ligesom det i samme afsnit 4 blev belyst, hvilke afgørende krav og opgaver der påhviler 

revisor jf. ISRS 4410. Der blev fokuseret på de elementer, der direkte omhandler udførelsen af opgaven jf. 

ISRS 4410, og det blev klargjort at revisor ved sin assistance med opstilling af finansielle oplysninger, langt 

hen ad vejen skal bruge mange af de kompetencer, som revisor anvender i erklæringsopgaver med 

sikkerhed, herunder den ekspertise, som revisor har tilegnet sig. Derudover er kendskabet til kunden og 

dennes virksomhed ligeledes afgørende, da revisor udelukkende på behørig vis kan varetage en opgave om 

opstilling af finansielle oplysninger jf. ISRS 4410, hvis dette kendskab er tilstrækkeligt. Afslutningsvist skal 

det bemærkes, at navnlig kravet til dokumentation er markant anderledes end ved erklæringsopgaver med 

sikkerhed, hvilket vil blive uddybet senere i afhandlingen. 
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5. Revisorernes perspektiv 

5.1 Nye initiativers mulige påvirkning på anvendelsen af ISRS 4410 

Jeg er bekendt med, at der i skrivende stund foregår en del tiltag, der på forskellig vis påvirker 

revisorprofessionens virke. Der tænkes her navnlig på tre konkrete initiativer, som er vedtaget eller som er 

på høringsniveau fra lovgivers side. Disse tre tiltag er den nye revisorlov (RL), den nye 

erklæringsbekendtgørelse (Erkl. Bekg.) samt forslaget om at legalisere de hidtidige ulovlige kapitalejerlån i 

selskabsretligt regi. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen foretaget en vurdering af, hvilke 

initiativer der synes at være relevante i forholdt til en erklæring jf. ISRS 4410. Nogle af ændringerne til RL 

kan muligvis have en afsmittende effekt på erklæringsarbejdet med ISRS 4410, hvorfor disse beskrives kort 

nedenfor. 

 

5.1.1 Ny revisorlov 

Det skal indledningsvist bemærkes at der med den nye RL er en række af nye EU-regler, der blev vedtaget i 

april 2014 af Europa-Parlamentet, der er blevet implementeret i dansk lovgivning.  Ændringen til RL skyldes 

således en harmonisering i forhold til EU-regler, hvor de største ændringer vedrører “(…) de børsnoterede 

virksomheder, banker og forsikringsvirksomheder– de såkaldte virksomheder af offentlig interesse – Public 

Interest Entities (PIEs)”33.  Definitionen af PIE der første gang blev indarbejdet i RL i 2003, er af flere gange 

blevet ændret hhv. i 2008 og altså nu i den seneste udgave af RL fra 2016, hvor der er sket en afgrænsning. 

 

Udover ovenstående er der også reguleringer der griber revisorstanden i bredere forstand. Som noget nyt 

kræver EU-direktivet om revision af regnskaber nemlig, at revisor skal udvise professionel skepsis. 

Professionel skepsis er ikke et nyt begreb, og er således ingen nyhed i forhold til de hidtidige standarder, 

som en revision udføres efter. Dog synes begrebet, at få en ophøjet status fremover, hvorfor RL § 16, stk. 1 

er tilrettet i overensstemmelse hermed. Følgende fremgår af FSR’ hjemmeside ”§ 16, stk. 1, er derfor 

tilrettet, hvorefter professionel skepsis ”ophøjes” til et grundlæggende etisk princip ved siden af de fem 

principper, der er hentet fra Etiske Regler: Integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd samt 

professionel kompetence og fornøden omhu”34. Professionel skepsis er således fremover at betragte som et 

grundlæggende etisk princip, der skal ses ved siden af de fem øvrige etiske principper;  integritet, 
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objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd samt professionel kompetence og fornøden omhu. Den nye 

RL blev vedtaget den 19. maj 2016 og fik virkning fra og med den 17. juni 201635. I henhold til RL § 1, stk. 3 

gælder loven også for andre typer erklæringer, der ikke udelukkede måtte være til brug for hvervgiveren 

selv. Altså med andre ord gælder RL også, når den godkendte revisor optræder ”offentligt” over for 

tredjemand. Med andre erklæringer menes erklæringer, der ikke afgives med høj grad af sikkerhed, 

herunder eksempelvis ISRS 4410. Til trods for, at RL er gældende for revisors afgivelse af ISRS 4410, er det 

dog ikke hele RL der regulerer forholdet omkring udførelsen af sådanne opgaver, men blot en mindre 

bestanddel heraf. De omhandlende §§ er begrænset til at være følgende;  

 RL § 3, stk. 1, nr. 6, Krav om forsikringsdækning 

 RL § 16, stk. 4, omkring at udvise professionel kompetence og omhu, samt hvorvidt revisor kan 

betragtes som at være uafhængig af kunden 

 RL § 30, omkring tavshedspligten 

 RL § 22, der omhandler rapportering af økonomisk kriminalitet 

 RL § 43, stk. 3, om indbringelse for Revisornævnet36 samt  

 RL § 54, stk. 4, omkring straf ved afgivelse af urigtige erklæringer.  

 

Som det kan ses ovenfor, er det relativt få §§ i RL der er i spil, når revisor udfører opgaver og afgiver en 

erklæring i henhold til ISRS 4410. Det skal dog bemærkes, at revisor er omfattet af de grundlæggende 

etiske principper for revisorer (ER), hvilke er nævnt ovenfor. Af bogen ”Når regnskaber ikke revideres”37 af 

Lars Kiertzner, fremgår endvidere følgende citat: ”Ifølge professionsreguleringen i ER gælder alle fem etiske 

principper i alle opgaver, revisorer udfører, såsom erklæringsopgaver uden sikkerhed. Herunder skal revisor 

altid udvise integritet og professionel adfærd samt løse enhver opgave objektivt”. Af dette citat kan netop 

udledes, at revisor til trods for ikke at være omfattet af RL § 16, stk. 1 omkring ”god revisorskik” endog er 

underlagt noget der et langt stykke hen af vejen minder herom. Begrebet ”professionel skepsis” er 

indeholdt i RL § 16, stk. 1 omkring ”god revisorskik”, men indgår derimod ikke i ER. I ER afsnit 100.5 (side 12 

i ER) omkring grundlæggende etiske principper, indgår i stedet de fem betegnelser; Integritet, Objektivitet, 

Professionel kompetence og fornøden omhu, Fortrolighed, Professionel adfærd. Det er efter min opfattelse 

grundbegreber, der ligger meget tæt op af ordbrugen i RL § 16, stk. 1, om end udtrykket ”professionel 

skepsis” er udeladt. Det er værd at bemærke at man på den ene side har ønsket at ophøje betydningen af 
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 https://erhvervsstyrelsen.dk/revisornaevnet-1, Uafhængigt organ der behandler disciplinærsager omkring 
godkendte revisorer. 
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 Når regnskaber ikke revideres, af Lars Kiertzner - 1. udgave/1. oplag s. 124 
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”professionel skepsis”, mens man på den anden side afgrænser effekten således, at kravet kun skal 

iagttages ved udførelse af revision og udvidet gennemgang jf. RL § 16, stk. 2. Dette kan måske skabe en 

smule forvirring, da det netop er nævnt ovenfor, at revisor skal iagttage alle etiske regler, også når der 

afgives erklæringer uden sikkerhed. Begrebet ”professionel skepsis” synes således at være forbeholdt de 

opgaver, hvor revisor afgiver en erklæring med sikkerhed, og bør derfor ikke få indflydelse på ISRS 4410 

opgaver på årsregnskaber. Dog stiller det større krav til, at revisor kan adskille begreberne og betydningen 

heraf, da dette vil have betydning for kravene til revisors handlinger.    

 

5.2 Revisorernes opfattelse af udviklingen i anvendelsen af ISRS 4410 

Ift. at foretage en undersøgelse af, hvordan assistanceerklæringen jf. ISRS 4410 benyttes i dagligdagen hos 

revisorerne, har det været relevant at finde ud af, hvor stor udbredelsen af denne erklæringstype er i 

praksis. De enkelte revisorer der har indgået som respondenter i undersøgelsen, er derfor alle blevet spurgt 

om, hvor stor de mente anvendelsen af erklæringen var i netop deres firma. Det har her været interessant 

at se, hvorvidt de modtagne svar fra respondenterne, ville harmonere med erklæringsundersøgelsen fra 

2014 samt de modtagne data fra Erhvervsstyrelsen, som er fremhævet tidligere i afhandlingen. Til brug for 

afdækning af revisorernes opfattelse af udbredelsen af ISRS 4410 i deres firma blev der formuleret følgende 

spørgsmål: (samlet spørgeskema fremgår som bilag 1) 

Hvor stor er anvendelsen af ISRS 4410 erklæringen på årsregnskaber i jeres firma? 
 

Ud fra de foretagne interviews er der ingen tvivl om, at der i revisionsbranchen opleves en stigende 

efterspørgsel efter ISRS 4410 erklæringen hos kunderne i de enkelte revisionsfirmaer. Det som kan 

diskuteres er blot, hvor stor denne efterspørgsel er, og hvor progressivt den er stigende. En anden faktor 

der har spillet ind på de svar som er modtaget, er naturligvis også at der er interviewet revisorer fra 

forskellige størrelser af revisionsfirmaer, hvor koncentrationen af ISRS 4410 erklæringen givetvis er 

forskellig. Der har således været en tendens til at de adspurgte respondenter hos de større 

revisionsfirmaer, har en opfattelse af, at anvendelsen af erklæringen sker i mindre grad, hvilket muligvis 

kan forklares med, at den procentvise andel af mindre kunder i deres samlede kundeportefølje er mindre 

end hos de små revisionsfirmaer, hvor disse i høj grad lever af de små kunder. På spørgsmålet om 

udbredelsen af ISRS 4410 erklæringen er der bl.a. modtaget følgende svar:  

”På årsregnskaber efter ÅRL er den måske mindre stor, men generelt set er den ret stor anvendelsen. Rigtig 

meget i klasse A, og også hos dem som måske ikke er en klasse A, men som minder om det. Vi har ikke 

nogen registreringer af det, men den er også stigende på de meget små klasse B selskaber.” 

Respondent A, fra et stort revisionsfirma   
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”Den er ret stor synes jeg, men det kommer også an på hvem der laver afhandlingen - Hvilken revisor der er 

på sagen. Men en ret stor andel. Og man kan se, at i takt med at kravene til en revision er ret skrappe, så 

giver det mening for både revisor og kunden lige at tænke en ekstra gang.” 

Respondent B, fra et mellemstort revisionsfirma   

 

”Jeg vil umiddelbart gætte på - Jeg har ikke undersøgt det - Men jeg vil gætte på, at hvis vi har 100 B 

selskaber, så er der vel 80 af dem, som får lavet assistance efter den her standard, og resten får lavet 

udvidet gennemgang hvis de kan og ellers får de lavet en revision.” 

Respondent C, fra et mindre revisionsfirma   

 

De ovenstående svar er bevidst udvalgt blandt tre forskellige størrelser af revisionsfirmaer, hvilket er gjort 

for at undersøge, hvorvidt der reelt består en forskel blandt større og mindre revisionsfirmaer. Ud fra de 

modtagne svar, synes der at være en tendens til, at udbredelsen er stigende hos både større og mindre 

revisionsfirmaer, men dog lader det til, at koncentrationen af kunder der vælger ISRS 4410 er mere 

stigende desto mindre revisionsfirma der er tale om.  

 

De modtagne svar fra respondenterne til denne afhandling, hænger godt sammen med 

erklæringsundersøgelsen fra 2014. Begge undersøgelser illustrerer hver især, at der umiddelbart hersker en 

større præference for at anvende ISRS 4410 hos de mindre revisionsfirmaer end der gør hos de større 

revisionsfirmaer. Det er derfor interessant at undersøge, hvorfor der er en sammenhæng mellem størrelsen 

af revisionsfirma og valget af erklæring. Er det således en tilfældighed, at de mindre revisionsfirmaer 

primært udfører erklæringsopgaver uden sikkerhed, og ved en nærmest tilfældighed, tiltrækker de 

selskaber der måtte have fravalgt revision til fordel for ISRS 4410? Eller kan det sandsynliggøres, at der i de 

mindre såvel som større revisionsfirmaer eksisterer en direkte firmapolitik, der foreskriver en anbefaling til 

deres kunder, om valg af ISRS 4410? Disse faktorer behandles derfor mere dybdegående nedenfor i de 

følgende afsnit.  

 

5.3 Revisors rolle i forbindelse med valg af ISRS 4410 – er der en anbefaling? 

I erklæringsundersøgelsen fra 2014 blev det belyst, at der umiddelbart er en sammenhæng mellem 

størrelsen på revisionsfirmaet og præferencen for anvendelsen af ISRS 4410. Dette er yderligere 

underbygget i afsnit 5.2 ovenfor, hvor det ud fra modtagne svar fra respondenterne til denne afhandling 

fremgik, at jo mindre revisionsfirma respondenten kom fra, desto større lod anvendelse af ISRS 4410 til at 

være. Erklæringsundersøgelsen viste endvidere, at over halvdelen af de adspurgte revisorer, på et eller 
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andet tidspunkt, havde anbefalet deres kunder at vælge ISRS 4410, såfremt muligheden herfor var tilstede. 

Det er derfor fundet relevant at stille respondenterne til denne afhandling følgende spørgsmål: 

Har I en intern anbefaling til jeres klienter der opfylder betingelserne for fravalg om at fravælge revision? 

 

Efter at have foretaget interviews af i alt 9 revisorer, fordelt mellem forskellige størrelser af 

revisionsfirmaer i Danmark, er det min opfattelse, at der i flere tilfælde eksisterer en eller anden form for 

anbefaling. Denne anbefaling hos revisionsfirmaerne kan naturligvis forekomme i varierende grad og styrke 

hos de enkelte revisionsfirmaer, og det er således vigtigt at anføre indledningsvist, at der ikke  har været 

nogen af de adspurgte revisorer, der direkte har villet kalde det for en ”officiel” anbefaling. I stedet har 

respondenterne svaret, at de tager en drøftelse af forholdet med deres kunder. Der er således ingen der 

ifølge de foretagne interviews, direkte har en firmaanbefaling til deres kunder om at vælge ISRS 4410 frem 

for en erklæringsydelse med sikkerhed. En skematiseret oversigt svar kan ses nedenfor: 

  Antal I % 

Drøftelse af ISRS 4410/heraf mulig påvirkning/anbefaling 7 78 % 

Ingen umiddelbar drøftelse 2 22 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Med henvisning til figuren oven for, er det min opfattelse at størstedelen blandt de adspurgte revisorer, 

havde en aktiv holdning til valget af denne erklæring, og på en eller anden måde drøftede denne holdning 

med deres kunder. Hvorvidt en sådan drøftelse efterfølgende munder ud i en direkte form for anbefaling 

eller i stedet var en del af revisionsfirmaets overordnede rådgivning til kunderne, gav de foretagne 

interviews ikke et direkte svar på. Blandt de revisorer, hvor holdningen til ISRS 4410 var mest direkte og 

hvor anbefalingen synes, som en realitet i praksis ønskes følgende citater frembragt: 

”Generelt så har vi drøftet i firmaet, at gå over til specielt ISRS 4410, og det er jo helt klart med det formål, 

at så er der færre som er underlagt kvalitetskontrol. (..)” 

Respondent J, fra et mellemstort revisionsfirma   

 

”Både ja og nej.. Det kommer meget an på vores syn på klientens behov (..)” 

Respondent C, fra et mindre revisionsfirma   

 

Værd at bemærke indledningsvist er, at ingen at de to respondenter kommer fra et af store 

revisionsfirmaer, hvilket hænger godt i tråd med fordelingsnøglen blandt revisionsfirmaerne, som tidligere 

er behandlet i afhandlingen. Jeg er bekendt med, at ingen af de gengivne citater ovenfor direkte 
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dokumenterer en anbefaling, men det er de citater, der er det tætteste, som er noget der minder om en 

sådan. Jeg er således bekendt med det faktum, at svarene kan tolkes på forskellig vis, sådan som de er 

gengivet ovenfor.  Når ovenstående citater alligevel er valgt inddraget i afhandlingen så skyldes dette, at 

der blandt disse svar synes at være en aktiv stillingtagen til anvendelsen af ISRS 4410. Respondent J giver 

som svar, at man overvejer at gå over på ISRS 4410, da man derved nedbringer antallet af sager, som er 

omfattet af den såkaldte kvalitetskontrol, mens den anden respondent C, antyder at der kan foreligge en 

anbefaling, men at der som udgangspunkt tages hensyn til kundens behov. Her findes det relevant at 

fremhæve, at det er revisionsfirmaets opfattelse af kundens behov, hvilket ikke kan afkræftes, er forskellig 

fra kundens egen opfattelse. Lidt firkantet kan det siges, at respondent J fremhæver nogle interne og mere 

revisorspecifikke forhold, hvorimod respondent C fremhæver nogle eksterne faktorer for vurdering af 

behovet for anvendelsen af ISRS 4410. Der foreligger således forskellige holdninger hertil. Blandt de øvrige 

respondenter, som har deltaget i de udførte interviews, har svarene om en direkte anbefaling været mere 

nuanceret. Det har således været lidt mere bløde svar, der efter min opfattelse kan bunde i, at man har 

svaret noget, der ligger inden for respondentens opfattelse af ”firmapolitikken”. Til illustration af dette 

ønskes følgende citat fremhævet: 

”Du bruger ordet anbefaling - Det mener jeg ikke at vi har. Vi har en drøftelse med kunderne… Som jeg var 

inde på, hvis du har den rigtige type kunde, som de fleste er, så vil det måske for alle parter være mest 

hensigtsmæssigt at bruge 4410 (...)” 

Respondent E, fra et stort revisionsfirma   

 

Respondent E som er interviewet hos et af de større revisionsfirmaer i Danmark svarer således, at der ikke 

er en decideret anbefaling, men at det pågældende revisionsfirma derimod tager en drøftelse af det 

konkrete erklæringsvalg med deres kunder. Til trods for, at der ikke er nogen konkret anbefaling i svaret fra 

respondent E, synes der alligevel at kunne spores en vis form for anerkendelse af, at det vil være relevant, 

at bruge erklæringen jf. ISRS 4410 der hvor det er muligt. Respondent E bruger udtrykket ”rigtige type 

kunde”, hvilket respondenten udbyggede i interviewet. Der skulle således være tale om kunder, hvor enten 

risikoen var af begrænset omfang, eller hvor rapporteringen muliggjorde en fornuftig anvendelse af ISRS 

4410 (ikke udtømmende). Respondent E bekræfter således ikke, at der skulle være en intern anbefaling, 

men hvad der er interessant at fremhæve er følgende svar: 

”Jamen jeg tror ikke, at det er klienterne der vælger den.”  

Respondent E, fra et stort revisionsfirma   
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Dette svar blev givet til et spørgsmål om, hvorvidt der var en speciel type af klienterne, der måtte ønske at 

vælge ISRS 4410 erklæringen. Svaret fra respondent E giver en indikation på, at det ikke er klienterne alene, 

der træffer valget omkring anvendelse af ISRS 4410, hvilket på den anden side må betyde, at der er andre 

persongrupper med inde over denne beslutning. Her er det naturligvis nærliggende at antage at revisorerne 

er en aktiv del af dette valg. Respondent E er ikke alene om denne holdning, og det er interessant at se, 

hvor mange af de adspurgte revisorer, som ikke mener, at der eksisterer en anbefaling i revisionsfirmaet, 

men som alligevel er af den opfattelse, at kunderne ikke er i stand til at foretage valget af erklæringstype 

selv. På spørgsmålet omkring, hvorvidt der var en bestemt type af klienter, der vælger ISRS 4410 

erklæringen, blev der bl.a. modtaget følgende svar: 

”Det vi ser, er at der er flest af dem når de stifter. Mange af dem vi stifter, stifter vi uden revision. Det er 

mange gange dem, som vælger det fra. Det er en af årsagerne til, at anvendelsen er stigende.” 

Respondent G, fra et mindre revisionsfirma   

 

”(..) Det er ofte os der anbefaler, og det er jo ofte hos helt ukomplicerede selskaber, som ikke skal bruge 

nogen kredit og ikke har brug for nogen sikkerheder. Der er det måske bare bedst for alle at vælge en 

assistanceerklæring.” 

Respondent D, fra et stort revisionsfirma   

 

Selvom de adspurgte revisorer i de forskellige revisionsfirmaer ikke er af den opfattelse, at der eksisterer en 

direkte anbefaling om valget af ISRS 4410, er der i hvert fald noget der tyder på, at revisor er særdeles aktiv 

i sin rolle som selskabernes rådgiver, når kunderne står foran at træffe valg om erklæringstype. Det er værd 

at bemærke, at når samtalen ikke direkte går på ordet anbefaling, men derimod omkring bestemte 

klienters valg af ISRS 4410, så er der alligevel noget der tyder på, at revisorerne spiller en større rolle end 

som så. Under de foretagne interviews, blev det klart for mig, at når konteksten så at sige er en anden, 

bliver der alligevel givet indikationer på, at revisor er en aktiv del af valget omkring ISRS 4410. Der blev 

givet nogle signaler om, at ledelsen i selskaberne ikke i tilstrækkelig grad ved nok om emnet til at kunne 

træffe sådanne valg selv. Det er således interessant, at langt de fleste af de interviewede revisorer, på en 

eller anden vis, giver en indikation af, at der eksisterer en eller anden form for anbefaling til deres kunder. 

Om det så bunder i en anbefaling eller i en generel rådgivning af kunderne, det må være op til den enkelte 

læser at vurdere. Ikke desto mindre kan det med rimelig sandsynlighed godtgøres, at revisor på en eller 

anden måde spiller en rolle i forhold til klienternes valg af ISRS 4410, og at denne rolle kan være båret frem 

af forskellige hensigter og intentioner fra revisor. Efter min opfattelse kan disse deles op i to hovedgrupper, 

der er de tilfælde, hvor revisors egne hensyn synes at vægte højest, og så er der dem, hvor en mulig 
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anbefaling bunder i generel rådgivning. Førstnævnte er naturligvis ikke acceptabelt, og er efter min mening 

et klart nederlag for revisorstanden. 

 

5.4 Kvalitetskontrollens rolle i forhold til valg af ISRS 4410? 

Det er tidligere blevet antydet i afhandlingen, at kvalitetskontrollen kunne være en mulig årsag til at flere 

og flere selskaber bliver anbefalet eller selv træffer valg om, at bytte en erklæring med sikkerhed ud med 

en erklæring uden sikkerhed – såsom ISRS 4410. Sidstnævnte erklæringstype er undtaget fra den såkaldte 

kvalitetskontrol. Det er derfor fundet anvendeligt for afhandlingen, at belyse hvorvidt kvalitetskontrollen 

rent faktisk spiller en rolle i forbindelse med valg af ISRS 4410, og i givet fald hvilken rolle den måtte spille. 

Indledningsvist skal det kort beskrives, hvad en kvalitetskontrol indbefatter og hvilken rolle den spiller i 

forhold til revisors virke.  

 

5.4.1 Hvad er en kvalitetskontrol 

Det er Erhvervsstyrelsen der er ansvarlig for tilsynet med de danske revisorer, hvilket står anført i RL § 32, 

stk. 1. I ordet ”tilsyn” ligger der en række opgaver, såsom revisoreksamen, efteruddannelse og ikke mindst 

kvalitetskontrol. Iht. RL § 34, stk. 1, er det Erhvervsstyrelsen som er ansvarlig for gennemførelsen af denne 

kvalitetskontrol, men selve afhandlingen omkring kontrollen af revisorerne, blev tidligere udført af et organ 

under Erhvervsstyrelsen benævnt Revisortilsynet38. Efter ændringen af RL og måden hvorpå den fremtidige 

kvalitetskontrol skal udføres, er Revisortilsynet afskaffet, og det er nu Erhvervsstyrelsens selvstændige 

kontrolorgan, der varetager udførelsen af kontrollen. En kvalitetskontrol, som alle godkendte revisorer er 

forpligtet til at underkaste sig jf. RL § 29, stk. 1.  

 

Ifølge Erhvervsstyrelsens hjemmeside består en kvalitetskontrol af følgende ”Kvalitetskontrollen omfatter 

en vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, samt om revisionsvirksomhederne lever op 

til revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet, når der afgives erklæringer med sikkerhed”39. Denne 

beskrivelse har udgangspunkt i RL § 29, stk. 2. Når et revisionsfirma bliver underkastet kvalitetskontrol, er 

revisionsfirmaet forpligtet til at give Erhvervsstyrelsen og kvalitetskontrollanterne adgang til relevant 

materiale, herunder adgang til at foretage passende undersøgelser der findes relevante ift. en 

tilfredsstillende gennemførelse af kvalitetskontrollen. Dette er hjemlet i RL § 29, stk. 4. De nærmere regler i 

forbindelse med kvalitetskontrollen er fastsat i bekendtgørelsen om kvalitetskontrol af revisionsfirmaer, og 
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derudover er det Erhvervsstyrelsens afhandling, hvert år at udarbejde en redegørelse over den udførte 

kvalitetskontrol, herunder udstede retningslinjer, som er gældende for udførelsen af kvalitetskontrollen.  

 

5.4.2 Kvalitetskontrollens udførelse og sanktionsmuligheder 

Selve kvalitetskontrollen udføres af nogle kontrollanter, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen jf. RL § 35. 

Ved kontrolbesøg i ”normale” selskaber, der ikke har offentlighedens interesse, kan Erhvervsstyrelsen 

ansætte godkendte revisorer til at foretage kontrol for en 5-årig periode jf. RL § 35, stk. 2. Ved kontrolbesøg 

hos revisionsfirmaer, der udfører revision af årsregnskaber der er aflagt af selskaber af interesse for 

offentligheden, udføres kontrollen af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen, hvilket 

fremgår specifikt af RL § 35, stk. 1.  

 

Efter at kvalitetskontrollen har aflagt den enkelte revisionsvirksomhed et besøg, skal kvalitetskontrollanten 

udfærdige en rapport, som skal formidles til Erhvervsstyrelsen jf. RL § 35, stk. 5. Overordnet set, er der iht. 

RL § 35a, stk. 1 to mulige udfald af et kontrolbesøg nemlig 1) kontrollen afsluttes uden yderligere kontrol 

eller 2) en opfølgende kontrol der skal klarlægge, om det pågældende revisionsfirma har fulgt op på de 

henstillinger, som kontrollanten er kommet med ifm. sit besøg. Erhvervsstyrelsen kan ifm. pkt. 2 opfordre 

til, at det kontrollerede revisionsfirma udarbejder en handlingsplan, som den efterfølgende kontrol skal 

basere sig på. Denne plan skal godkendes af Erhvervsstyrelsen40. Forinden at Erhvervsstyrelsens endelige 

rapport udarbejdes og sendes til revisionsfirmaet, fremsendes et udkast af denne i høring til 

revisionsfirmaet, således at denne kan komme med eventuelle bemærkninger. Disse bemærkninger 

inddrages i den endelige rapport, såfremt disse er modtaget. Såfremt et revisionsfirma enten ikke følger op 

på tidligere henstillinger fra Erhvervsstyrelsen eller undlader at udarbejde en handlingsplan, hvor dette 

ellers er blevet påbudt, vil resultatet af kvalitetskontrollen blive offentliggjort41 . Dette vil ske på 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor revisionsvirksomheden vil blive nævnt, men hvor den enkelte revisor 

dog vil forblive anonym.  

 

Iht. til RL § 37, stk. 1 kan Erhvervsstyrelsen efter et afsluttet kontrolbesøg, såfremt de vurderer, at en 

revisor har overtrådt sine forpligtelser iht. RL iværksætte en undersøgelse. Erhvervsstyrelsen skal ifm. 

denne undersøgelse tage stilling til, hvilken type af reaktion denne har givet anledning til. De mulige 

reaktioner er oplistet i RL og fremgår således af RL § 40, stk. 1, nr. 1-5. Undersøgelsen kan i korte træk give 

anledning til enten at undersøgelsen afsluttes uden yderligere bemærkninger, revisionsfirmaet får en 
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påtale eller at revisionsfirmaet indbringes for Revisornævnet. Revisornævnet er nedsat af 

Erhvervsstyrelsen, og den nærmere definition fremgår af RL § 43. Revisornævnets afhandling er, at 

behandle klagesager over godkendte revisorer og disses mulige tilsidesættelse af deres pligter jf. RL. 

Såfremt revisors forseelse er væsentlig, kan denne straffes med bøde. De afgivne bøder fra Revisornævnet, 

er ofte af en betydelig størrelse. Hovedreglen for disse bøder er i henhold til RL § 44, stk. 1, at disse ikke kan 

overstige kr. 300.000. Dog kan forsømmelser af særlig grov karakter straffes med bøder op til kr. 600.000, 

hvilket er hjemlet i RL § 44, stk. 2. Revisornævnet behandler derimod ikke honorarsager. 

 

5.4.3 Ændringer til kvalitetskontrollen 

Kvalitetskontrollen er af mange revisorer blevet opfattet som værende meget formalistisk og rigid, og som 

følge af dette har bl.a. FSR, løbende været i dialog med Erhvervsstyrelsen om at få ændret denne kontrol. I 

forbindelse med vedtagelsen af den nye RL lov nr. 1167 af 9. september 2016, er der indarbejdet en række 

nye tiltag, der skal gøre kvalitetskontrollen mere accepteret og mindre frygtet end den er i dag. Således vil 

kontrollen fremover være mere risikobaseret ligesom fokus vil blive rettet mod de steder, hvor risikoen 

vurderes at være højst. Her tænkes navnlig på revisionsfirmaer, der reviderer PIE-virksomheder, som 

tidligere er omtalt i afhandlingen. Kvalitetskontrollen skal fremover således ikke koncentrere sig mindre om 

små- og ubetydelige fejl, men i stedet sætte ind der, hvor det giver den bedste samfundsmæssige værdi. 

Endvidere formodes kontrollen at blive mere ensartet fremover, hvilket også har været et kritikpunkt 

tidligere. Der skal således som udgangspunkt ikke være forskel i måderne, hvorpå kontrollen udføres. 

Således fremgår det bl.a. på FSR’s hjemmeside ”For at imødekomme en mere ensartet håndtering af 

kvalitetskontrollen har Erhvervsstyrelsen udarbejdet vejledningsmateriale til udfyldelse af 

arbejdsprogrammerne”42. Afslutningsvist skal det nævnes, at FSR har arbejdet på forslag til at gøre 

kvalitetskontrollen mere fair og sanktioneringen mere rimelig i forhold til typen af fejl der konstateres. 

Enkeltstående forhold og førstegangsforseelser, hvor tredjemand i øvrigt ikke lider tab, skal således i højere 

grad basere sig på henstillinger og påtaler i stedet for egentlige bøder43. Både FSR og myndighederne har 

med vedtagelsen af den nye RL herunder nye retningslinjer for kvalitetskontrol, ønsket at fastholde den 

høje kvalitet af revisors arbejde, samtidig med at der indføres en mere tidssvarende og effektiv 

kvalitetskontrol.  
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5.4.4 Kvalitetskontrollens mulige påvirkning på erklæringsvalg 

Ifm. undersøgelsen af, hvorvidt kvalitetskontrollen rent faktisk har en påvirkning på revisors anbefaling af 

valget af IFRS 4410, tages der udgangspunkt, dels i erklæringsundersøgelsen fra 2014, og dels i egne data, 

som er indhentet ved de udførte interviews. I rapporten omkring erklæringsundersøgelsen fra 2014, 

fremgår der på side 17 følgende ” For det første anføres det af  flere, at ydelsen vælges, fordi den ikke 

omfattes af kvalitetskontrollen, og fordi den er mindre reguleret”. I bogen ”Problemer fra revisors hverdag – 

Analyse, diskussion og svar” af Lars Kiertzner og Niklas Tullberg Hoff er der endvidere bragt følgende på 

side 60 ”Sat på spidsen, så indikerer resultaterne, at revisor reelt ofte spiller en stor rolle for klientens valg 

af revisorydelse, drevet af at undgå kvalitetskontrollen”. Dette var et generelt billede der blev tegnet i 

erklæringsundersøgelsen fra 2014, men var i særlig grad gældende for de mindre revisionsfirmaer. Dette 

billede bekræftes desuden i egne undersøgelser, hvor en del af de foretagne interviews efterlod mig med 

en opfattelse af, at revisor spillede en rolle ved klienternes fravalg af revision til fordel for ISRS 4410. Til 

brug for belysning af, hvorvidt det kan være selve kvalitetskontrollen, som driver denne tendens, er der til 

respondenterne i afhandlingen stillet følgende spørgsmål: 

Tror du/I at der er nogle revisorer, der anbefaler fravalg af revision til deres klienter, for at slippe for den 
rigide kvalitetskontrol? 
 

  Antal I % 

Tror at nogle anbefaler fravalg af revision for, at slippe for kvalitetskontrollen 9 100 % 

Tror ikke, at nogle anbefaler fravalg af revision for at slippe for kvalitetskontrollen 0 0 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan udledes af figuren ovenfor, svarede samtlige af de adspurgte revisorer – uanset hvilket firma 

de kom fra – at der er revisorer i branchen, der udelukkende anbefaler fravalg af revision og valg af ISRS 

4410 af den årsag, at de kan slippe for kvalitetskontrollen. Blandt de foretagne interviews, er der udvalgt 

følgende svar, der afspejler kvalitetskontrollen betydning for erklæringsvalget: 

” (...) Men der er ingen tvivl om, at der er masser på markedet, som gør det her.” 

Respondent A, fra et stort revisionsfirma   

 

”Jeg tænker at det er en lige så vigtig sammenhæng som det med honoraret.. Om de sådan sidder og 

tænker i det, det ved jeg ikke, men det kan man vel.. Altså.. Det er vel også fair nok? Det er igen det med det 

risikobaserede.. Det er jo en fuldstændig vanvittig kontrol. Så det er jo nok mere det at man kunne håbe på 

at få ændret på nu” 

Respondent B, fra et mellemstort revisionsfirma   
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”Det tror jeg i meget høj grad.. Jeg tror at den succes som assistance er blevet, netop er på grund af 

kvalitetskontrollen. Hvis ikke vi havde en kvalitetskontrol henover os, så tror jeg at der var rigtig mange, der 

gerne ville udføre et lidt bedre stykke arbejde” 

Respondent C, fra et mindre revisionsfirma   

 

Alle svarene fra de interviewede respondenter giver en indikation af, at det meget vel kunne være 

kvalitetskontrollen, som i mange tilfælde bliver den motiverende driver for revisor, og særligt for den 

mindre revisor. Det lader således til, at frygten for kvalitetskontrollen er tilstrækkelig stor til at revisorerne 

”taler” deres kunder over på en erklæring uden sikkerhed, da denne ikke er omfattet af kvalitetskontrol. 

Dette er naturligvis beklageligt for revisorstanden som helhed, og vi kan som revisorer ikke være tilfredse 

med dette. Et valg af ISRS 4410 skal basere sig på regnskabsudarbejderens konkrete stillingtagen ud fra en 

informeret holdning til brugerbehovet, men skal derimod ikke vælges af frygt for kvalitetskontrol.  

 

5.5 Problematikker fra revisors hverdag ved brugen af ISRS 4410? 

I dette afsnit ønskes det undersøgt, hvordan revisorer rent faktisk håndterer udarbejdelsen af 

årsregnskaber ved brug af erklæringsstandarden ISRS 4410, herunder hvilke mulige udfordringer der opstår 

i det daglige arbejde med erklæringen. Endvidere ønskes det belyst, hvorvidt der kan være faktorer, der 

problematiserer anvendelsen af ISRS 4410, herunder hvilke tiltag de enkelte revisionsfirmaer gør for at 

monitorere sådanne problematikker.  

 

5.5.1 Hvordan udføres opgaverne om assistance i praksis – med fokus på dokumentation 

I nærværende afsnit ønskes det klarlagt, hvordan revisor rent faktisk håndterer det praktiske arbejde ifm. 

erklæringen, herunder hvordan revisor forholder sig til dokumentationsforskellen ift. en erklæring med 

sikkerhed. Det er min opfattelse, at der blandt de fleste af de adspurgte revisorer i de udførte interviews, 

hersker en enighed om, at man ved udførelsen af opgaver jf. ISRS 4410, langt hen ad vejen, måske udfører 

lidt for mange handlinger. Revisor er på en eller anden måde ”opdraget” til at undersøge tingene og 

forholde sig kritisk hertil. Navnlig ift. dokumentationskravet synes der at foreligge en tendens til at revisor 

beder om mere materiale og foretager flere handlinger end nødvendigt. Ifølge standarden ISRS 4410, er det 

blot et krav, at revisor i princippet har et skema over, hvordan de enkelte regnskabsposter har en 

sammenhæng med de underliggende registreringer. Revisor kan anmode om afstemninger mv., men dette 

er ikke noget krav. Alligevel er det min umiddelbare opfattelse, at langt de fleste revisorer gerne vil have en 

kopi af afstemningerne på alle de væsentligste områder, og derefter selv kontrollerer hvorvidt disse er 

korrekte. Derved balancerer revisor mellem rollen som regnskabsopstiller og revisor i traditionel forstand.  
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Når revisor anbefaler sine kunder eller på anden vis får tildelt en opgave iht. ISRS 4410 om opstilling af et 

årsregnskab, sker dette i overvejende grad – efter min opfattelse - for at mindske kravene til arbejdet 

omkring erklæringen, og derved skære antallet af påkrævede handlinger ned. Ved opgaver om opstilling af 

finansielle oplysninger jf. ISRS 4410, har regulator netop indrettet spillereglerne således, at revisor og 

ledelse i fællesskab og på en mindre administrativ byrdefyld måde, kan udarbejde det påkrævede regnskab 

der overholder bestemmelserne i ÅRL. Revisorer følger umiddelbart således en strøm mod deregulering 

ved udarbejdelse af regnskaber for deres mindre kunder, men alligevel udfører de tilsyneladende 

handlinger, som iht. erklæringsstandarden ISRS 4410 slet ikke er påkrævet. Det er derfor svært, ikke at stille 

spørgsmålet – Hvorfor? At revisorer beder om lidt ekstra dokumentation, kan formodentligt skyldes at 

revisor gerne vil have mavefornemmelsen intakt. En anden mulighed kan være, at revisorerne ikke i 

tilstrækkelig grad har forstået forskellen på hvad der kræves, hvilket kan skyldes at erklæringerne uden 

sikkerhed er forholdsvist nyt, og revisor måske derfor ikke har vænnet sig fuldt ud hertil. Revisor 

”overpræsterer” herved i forhold til kravene jf. standarden, hvilket kan fører til at regnskabsbrugerne med 

rette, bringes yderligere i tvivl om, hvor grænsefladen for revisors ydelser ifm. ISRS 4410 egentlig ligger.  

 

Dette kan suppleres med oplysningen om at der var flere af de adspurgte revisorer, der refererede til, at 

det jo var revisionsfirmaets brevpapir, der blev påtrykt regnskabet. Det kan måske derfor godtgøres, at 

denne form for ærekærhed der hersker blandt revisorerne i høj grad skyldes, at det er revisionsfirmaets 

navn og rygte der er på spil, særligt ved udførelse af opgaver jf. ISRS 4410, hvor man som revisor ikke har 

de samme handlemuligheder.  

 

5.5.2 Hvordan forholder revisor sig i forhold til forbeholdstilfælde og ledelsesansvar? 

Når revisor assisterer sine kunder med opstilling af finansielle oplysninger jf. ISRS 4410  har revisor reelt set 

ingen kommunikationsmidler til rådighed i erklæringen. Der må således hverken tages forbehold eller 

afgives fremhævelser af forhold44, idet der er tale om en erklæring, hvori revisor ikke udtrykker nogen form 

for konklusion45 - altså en erklæring uden nogen grad af sikkerhed. Det er derfor relevant at undersøge, 

hvordan revisor forholder sig til sådanne situationer, i forbindelse med varetagelse af erklæringsopgaver jf. 

ISRS 4410. Ifm. undersøgelserne til afhandlingen, og igennem mit eget hverv som revisor, er der opbygget 

et grundlæggende kendskab til velkendte problemstillinger fra revisors virke ifm. afgivelse af erklæringer jf. 

ISRS 4410. Blandt disse problematikker er den situation, hvor der er væsentlig usikkerhed forbundet med 

en regnskabspost, og denne usikkerhed ikke er tilstrækkeligt beskrevet i regnskabet. Det er et eksplicit krav 
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jf. ÅRL, at årsregnskabet skal give et retvisende billede, og hensynet til dette kræver således, at en 

beskrivelse af usikkerheder er behørigt præsenteret. REGU og REVU har i fællesskab udarbejdet et notat til 

FSR – danske revisorers medlemmer, der beskriver forholdet omkring omtale af væsentlige usikkerheder, 

og som er med til at underbygge fremstillingen i nærværende afhandling. Fra notatet ønskes gengivet 

følgende: ”Det er udvalgenes opfattelse, at årsregnskabet skal indeholde en beskrivelse af usikkerhed om 

going concern, usikkerhed ved indregning og måling, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder, 

når dette er væsentligt for regnskabsbrugerens forståelse af det retvisende billede af årsregnskabet. Denne 

beskrivelse vil mest hensigtsmæssigt kunne indarbejdes i noterne og kan efter udvalgenes opfattelse med 

fordel gives i en af de første noter til årsregnskabet”46. Notatet er af ældre dato, men grundprincipperne 

vurderes at være de samme den dag i dag, hvorfor det frembragte citat giver en god indikation af de krav 

og hensyn, der skal tages af respekt for bestemmelserne i ÅRL. Det retvisende billede er direkte reguleret i 

ÅRL § 11. Notatet fra REGU og  REVU beskriver endvidere det forhold, at en sådan væsentlig usikkerhed bør 

beskrives både i noter, men også i ledelsesberetningen jf. ÅRL § 99. Dertil stiller Erkl. Bekg. krav til revisor 

om, at revisor skal kommunikere sådanne situationer i sin påtegning. Dette gælder dog udelukkende for 

erklæringer med sikkerhed, hvorfor det ikke er gældende for ISRS 4410.  

 

Situationer hvor sådanne oplysninger skal gives i årsregnskabet, kunne eksempelvis opstå ifm. going 

concern47 problematikker, altså forholdet omkring revisors vurdering af selskabets fortsatte drift. Af andre 

tilfælde kunne nævnes en investeringsejendom, hvor forudsætningerne for værdiansættelsen og de 

forbundne usikkerheder ligeså skal beskrives. Fælles for disse er, at der skal være behørige oplysninger 

anført i årsregnskabet, og revisor skal jf. Erkl. Bekg., såfremt forholdet er tilstrækkeligt beskrevet, indføre 

en såkaldt ”fremhævelse af forhold i regnskabet”48 i sin påtegning – Det der tidligere var kendt som en 

”supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet”, såfremt der er tale om en erklæring med 

sikkerhed. Når revisor udfører opgaver jf. ISRS 4410, findes der ikke denne mulighed for at anføre en form 

for henvisning i påtegningen. Dette skyldes, at fremhævelsen af forhold i regnskabet, netop anvendes i 

situationer, hvor man ønsker at fremhæve særlige ting i regnskabet, men uden at tage forbehold og således 

modificere sin konklusion. Revisor er således enig i regnskabet som helhed, og udtrykker en form for 

delkonklusion omkring de nævnte forhold. Da der ikke eksisterer nogen form for konklusion i en erklæring 

jf. ISRS 4410, er dette ikke muligt. Såfremt tilstrækkelige oplysninger om væsentlige usikkerheder i 

årsregnskabet er udeladt af ledelsen, vil der foreligge en situation, hvor revisor skal tage et forbehold for de 
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manglende oplysninger og bestanddele af regnskabet og som en konsekvens heraf modificere sin 

konklusion. Dette er ej heller muligt, da en erklæring jf. ISRS 4410 netop ikke indeholder en konklusion. 

 

En anden problematik kunne forekomme i situationer, hvor revisor bliver opmærksom på forhold, der fører 

til et ledelsesansvar. Ledelsesansvar forekommer bl.a. i følgende situationer; overtrædelse af 

bogføringsloven, overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, udlån til kapitalejer mv. Det er således alle 

sammen situationer, hvor ledelsen i selskabet kan ifalde ansvar for den overtrædelse, der måtte være 

begået. I en erklæring med sikkerhed, stiller Erkl. Bekg. krav til revisor om, at der skal rapporteres om 

sådanne forhold. Dette skal ske i et særskilt afsnit under en tilpasset overskrift for det pågældende forhold, 

hvilket er nyt ift. tidligere. Før hed dette en ”supplerende oplysning vedrørende andre forhold” og er et 

særligt dansk lovkrav, der kun gælder for revision og udvidet gennemgang49, hvilket skyldes reglerne om 

revisors tavshedspligt. Såfremt revisor eksempelvis bliver opmærksom på, at der i årets løb har været et 

udlån til en kapitalejer eller et medlem af selskabets ledelse, hvilket er i strid med SEL § 210, så skal revisor 

rapportere herom. Denne rapporteringsmulighed er ikke en farbar vej for revisor ved afgivelse af 

erklæringer iht. ISRS 4410. Såfremt udlånet er sket til et medlem af ledelsen, stiller ÅRL § 73, stk. 1 krav om, 

at der indføjes en note om forholdet i regnskabet, hvilket vil hjælpe til, at regnskabslæser bliver 

opmærksom på forholdet. En lidt speget situation kan derimod forekomme, hvor udlånet er sket til selve 

kapitalejeren, da ÅRL ikke hjemler noget notekrav i sådanne situationer. Her kan et ulovligt udlån jf. SEL § 

210 passere forbi revisors og lovgivers havelåge, uden at muligheden for rapportering er tilstede, såfremt 

der afgives erklæringer jf. ISRS 4410 om opstilling. Der vil derfor i praksis kunne opstå det spørgsmål om, 

hvorvidt revisor overhovedet kan afgive en ISRS 4410 erklæring i sådanne tilfælde. I disse situationer er det 

min klare opfattelse, at revisor naturligvis må overveje, om han skal fratræde afhandlingen af etiske og rent 

principielle årsager.  

 

Når man skæver til selve erklæringsstandarden ISRS 4410, så beskriver denne revisors handlingsmuligheder 

ret præcist, og begrænser disse til to eksplicitte handlinger: 

1. Anmode ledelsen om korrigerede oplysninger og udbedring af fejl, Afsnit 32 

2. Fratræde afhandlingen og oplyse ledelsen om årsagerne til sin fratrædelse, Afsnit 33 

Det er således åbenlyst når man læser standarden ISRS 4410, at revisor ingen muligheder har for at 

rapportere om forhold i sin påtegning. Det interessante er derfor at undersøge, hvad revisorer rent faktisk 

gør i praksis, når de støder på sådanne forhold, der efter ”normale” omstændigheder ville føre til, at de ville 
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skulle rapportere om det i deres påtegning, såfremt denne var med sikkerhed. Til brug for undersøgelse af 

dette, er der præsenteret følgende spørgsmål til respondenterne: 

Hvordan bruger I erklæringen i dagligdagen - oplever I problemer/ faglige udfordringer? 
 

Tanken bag formuleringen af dette spørgsmål har været at fremtvinge en dialog om, hvad de adspurgte 

revisorer oplever af faglige udfordringer i forbindelse med erklæringsafgivelse iht. ISRS 4410 set i relation til 

problematikkerne som er beskrevet ovenfor. Det er således interessant at få belyst, hvorvidt revisorerne 

overhovedet oplever denne problematik, eller om problemet rent faktisk blot er en illusion. I forbindelse 

med de foretagne interviews, blev der bl.a. modtaget følgende svar:  

”Vi har nok to steder - Det er going concern udfordringer og ulovlige aktionærlån.. Og det er jo helt klart, at 

det her med at rapportere omkring et ulovligt aktionærlån, det kan man ikke. Det er noget man skal være 

opmærksom på, for vi skal stadig opfylde ÅRL. Men hvis vi skal tage going concern, det er jo nok der den er 

sværest, så skal usikkerhedsbeskrivelsen jo også stadig anføres i noterne. Men vi har jo ikke nogen 

pegefinger, hvor vi kan gøre opmærksom på dette. Og det er selvfølgelig en udfordring, og det er noget vi 

skal gøre opmærksom på.” 

Respondent D, fra et stort revisionsfirma   

 

”Ja, i det hele taget det her med, at man ikke kan afgive supplerende oplysninger - Det er noget møg. Så 

selvfølgelig oplever vi dagligt, at vi enten må fratræde eller opgradere til en gennemgangserklæring i stedet 

for, så vi kan udtrykke det vi nu mener om regnskabet som helhed. Så det gør vi da.” 

Respondent H, fra et stort revisionsfirma   

 

Svaret fra respondent D bekræfter det fremførte i ovenstående afsnit, og svaret viser at bl.a. going concern 

problematikken og ulovlige udlån jf. SEL, netop er nogle af de konkrete områder, der driller revisorerne, når 

der afgives erklæringer i henhold til ISRS 4410. Det er således en udfordring for revisorerne, at 

rapporteringsmuligheden rent faktisk ikke er eksisterende. Dette bekræftes endvidere af svaret fra 

respondent H, hvor det i øvrigt lader til, at det ikke hører til sjældenhederne, at man står overfor for 

sådanne svære situationer i hverdagen hos det pågældende revisionsfirma.  Der er således noget, som 

tyder på, at det ikke kun er de ”problemfrie” kunder, der vælger en assistanceerklæring jf. ISRS 4410, men 

at disse rent faktisk også florerer i tilfælde, hvor der er behov for revisors rapportering til regnskabslæser. I 

forlængelse af svarene ovenfor, og til underbygning af problemstillingen, ønskes nedenstående svar 

frembragt i afhandlingen: 
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”Ja det er noget vi dumper ind i, også det her omkring kapitaltabsforhold og de her elementer, og der er jo 

ikke noget ulovligt i det, og der er jo ikke noget at gøre ved det. Men der er da ingen tvivl om, at det sidder 

instinktivt i mange af os, at vi skal skrive om det. Og der kan vi jo ikke andet end vi kan sikre os, at der er en 

note i regnskabet. Men vi har jo lyst til at skrive.” 

Respondent J, fra et mellemstort revisionsfirma   

 

Respondent J bekræfter således svarene fra respondenterne D og H, og disse underbygger derfor 

påstanden om, at der foreligger reelle udfordringer for revisorerne, der påtager sig opgaver jf. ISRS 4410. 

Dette er navnlig tilfældet, hvis datagrundlaget for regnskabet ikke ”er som det skal være”, nemlig uden 

væsentlig fejinformation. Revisorerne bliver således bragt i en situation, hvor der stilles store krav til deres 

professionelle og etiske dømmekraft, fordi revisor skal gøre op med sig selv, hvad den enkelte vil lægge 

navn til. Ud fra de 9 interviews der er foretaget af revisorer, er det min klare opfattelse, at flertallet af de 

adspurgte revisorer svarer i bekræftende fald på ovenstående spørgsmål, og deler den samme opfattelse, 

som de respondenter, som er frembragt ovenfor. Dette vurderes at være tilfældet, uanset om revisorerne 

kom fra små, mellemstore eller store revisionsfirmaer. En forskel synes dog at være, at de hos de større 

revisionsfirmaer, har en faglig afdeling, som de kan konsultere i sådanne situationer, hvilket i sagens natur 

ikke er tilfældet for de små revisionsfirmaer.  

 

En anden interessant ting, som der bliver nævnt i svaret ovenfor fra respondent H er, at man må 

”opgradere” sin erklæring til noget andet i de situationer, hvor en afrapportering er nødvendig. Netop 

denne situation blev overvejet ifm. formulering af interviewspørgsmål i den indledende fase af 

afhandlingen, og er forsøgt belyst ved, at stille respondenterne følgende spørgsmål: 

Hvordan håndterer I situationer, hvor påtegningen skal/bør modificeres? 

 

Af svaret fra respondent H fremgik det tydeligt, at de i det pågældende revisionsfirma må opgradere til 

anden erklæringstype, hvor det er muligt at rapportere om det konkrete forhold. Dette er efter min 

opfattelse i øvrigt også den eneste reelle mulighed der foreligger for revisor, hvis ikke revisor skal gå i den 

helt modsatte boldgade, og fratræde opgaven. Dette begrundes bl.a. med, at væsentlig fejlinformation 

oftest fremkommer i en sådan form, at det er for kompliceret for den enkelte kunde at rette selv, og i andre 

tilfælde er det givetvis sådan, at ledelsen hos den enkelte kunde reelt ikke ønsker at rette. Endvidere vil der 

i nogle tilfælde være tale om situationer, hvor der foreligger forhold, der så at sige er uoprettelige. Dette 

kunne eksempelvis være lovovertrædelser, hvor man ikke bare kan ”spole” episoden tilbage. I forbindelse 

med mit interview af respondent E, besvarede denne ovenstående spørgsmål på følgende måde: 
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”Jeg kan jo kun udtale mig på mine egne vegne, og jeg har haft nogen, hvor jeg har sagt, at det her vil jeg 

ikke skrive under på, og så må de finde en anden løsning. Der er nogle krav der skal være i orden. Vi bruger 

de muligheder der ligger i det”. 

Respondent E, fra et stort revisionsfirma   

 

Svaret fra respondent E besvarer ikke direkte ovenstående spørgsmål, men alligevel indikerer svaret, at der 

drages en grænse for, hvad revisor vil ”være med til”. Svaret fra den pågældende respondent illustrer 

således på megen fin vis det faktum, at revisor rent faktisk stilles over for de svære valg, som er nævnt 

tidligere i afsnittet. Et valg, hvor revisorerne skal vælge mellem hvorvidt afhandlingen kan lade sig løse ved 

brug af en anden type erklæring eller helt at fratræde afhandlingen. Derudover blev det nævnt af den 

pågældende respondent, at man oftest også lykkedes med at få kunden til at ”rette ind”. På det samme 

spørgsmål blev der modtaget et lidt mere præcist svar fra en anden respondent: 

”Vi opgraderer erklæringen til en reviewerklæring. I situationer med supplerende oplysninger, gøres oftest 

ikke noget.” 

Respondent F, fra et stort revisionsfirma   

 

Ovenstående revisor indikerer med dette svar, at der i det pågældende revisionsfirma ligeledes er taget 

stilling til, at erklæringen bør ”trækkes” op på et højere niveau, hvis dette nødvendiggøres af de faktiske 

omstændigheder omkring erklæringsafgivelse. Det som er værd at bemærke ved ovenstående svar er 

desuden, at der tilsyneladende i situationer, hvor der burde afgives en fremhævelse af et forhold (tidligere 

supplerende oplysninger), ikke bliver foretaget de fornødne tilpasninger. Dette behøves der naturligvis ikke 

at være noget galt i, hvis blot disse fremhævelser vedrører rene henvisninger til årsregnskabet. Men der 

hvor det kan blive et problem er i de tilfælde, hvor der foreligger ansvarspådragende handlinger fra 

selskabets ledelse, og hvor man ikke ”bare” kan undlade at foretage en rapportering herom til 

regnskabslæser. Derimod står revisor i en situation, hvor erklæringen enten skal hæves til en revision eller 

en udvidet gennemgang. Dette må formodes at kunne skabe en konflikt mellem kunde og revisor, idet 

valget af ISRS 4410 jo netop er båret af ønsket om at ”slippe væk” for disse erklæringer. Denne situation 

tilføjer blot endnu et dilemma til revisors anvendelse af ISRS 4410 erklæringen. De ovenfor gengivne citater 

er alle taget fra interviews fra større revisionsfirmaer, men for at dokumentere at mønstret i besvarelserne 

ikke umiddelbart er påvirket af størrelsen på revisionsfirmaet, ønskes følgende svar frembragt: 

”Nogle gange er vi tvunget til at hive det op på en anden erklæringstype. Der hvor de eksempelvis har et 

aktionærlån, som vi ikke kan skrive en supplerende oplysning om. Det skal jo stadig behandles 

regnskabsmæssigt korrekt, selvom det måtte være væk på statusdagen. Der skal være en noteoplysning, så 
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regnskabsbruger stadig bliver oplyst, synes vi. Anderledes ser det ud der, hvor der eksempelvis ikke er 

fortsat drift. Jamen der skal regnskabet omformuleres til en form for realisation, og hvis ikke vi må det, så 

kan vi ikke give en assistanceerklæring, og så bliver vi tvunget til at hive den op på en anden 

erklæringstype”.     

Respondent C, fra et lille revisionsfirma   

 

” (...) Og når man så begynder at tænke, hvad er risikoen i det, ift. det her med brevpapiret, og er det godt 

nok det vi har lavet.. er det tilstrækkeligt? Så løfter vi den nogle gange op, for at få det dokumenteret 

ordentligt”. 

Respondent G, fra et mindre revisionsfirma   

 

Svarene fra de to respondenter underbygger således den overvejende holdning blandt respondenter om, at 

hvis man som revisor bør rapportere om et forhold eller som revisor føler sig usikker omkring en konkret 

problematik i regnskabet, så bør erklæringen trækkes op på et højere niveau. Undersøgelsen blandt 

respondenterne har vist, at der er forholdsvis bred enighed om dette, og at størrelsen på revisionsfirmaet 

umiddelbart ikke påvirker denne holdning hos de adspurgte revisorer. Dog stak en enkelt respondent ud ift. 

besvarelsen, da denne antydede at man oftest ikke gjorde noget, når der var tale om forhold der afkrævede 

en oplysning i revisors påtegning jf. Erkl. Bekg. § 7, stk. 4. Den samfundsmæssige konsekvens af dette kan 

blive ikke-ubetydelig, da en sådan oplysning kan omhandle fejl i indberetninger af moms- og skatter. 

Såfremt dette er tilfældet kan det medføre tab af skatter- og afgifter til statskassen, hvilket vil kunne få den 

konsekvens, at andre skatteydere belastes. 

 

5.5.3 Revisors fratræden ved ISRS 4410 – hvordan fratræder man og er det realistisk? 

Såfremt revisor konstaterer, at der foreligger væsentlig fejl i de oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt, 

skal revisor som tidligere nævnt i afhandlingen træffe valg om, enten at bede ledelsen om at korrigere 

oplysningerne, eller at fratræde afhandlingen. Hvis ledelsen efter opfordring fra revisor, alligevel ikke kan 

fremkomme med tilfredsstillende dokumentation, der kan danne grundlag for opstilling af de finansielle 

oplysninger, står revisor således umiddelbart kun med den mulighed at fratræde afhandlingen. I hvert fald 

hvis man ser bort fra løsningsmuligheden, der består i at trække erklæringen op på et højere niveau, hvor 

rapporteringsmulighederne bliver forbedret. I det følgende ønskes det derfor undersøgt, hvorvidt der 

foreligger en praksis for, at revisor rent faktisk fratræder afhandlingen, og hvis dette er tilfældet, hvordan 

udføres dette så i praksis?   
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I arbejdet omkring erklæringer med sikkerhed, hersker der en velkendt terminologi, nemlig at revisor skal 

”blive og skrive” uanset hvor besværligt kundeforholdet måtte være. Følgende citat er hentet fra 

Advokatavisen.dk fra en artikel skrevet af Jesper Seehausen, som er seniorkonsulent, cand.merc.aud. og 

ph.d. ”Revisor kan til enhver tid fratræde hvervet, medmindre fratrædelse strider mod god revisorskik, jf. 

revisorlovens § 18, stk. 2. Dette er udtryk for det såkaldte ”bliv og skriv”-princip, hvorefter revisor som 

udgangspunkt skal ”blive” på sin post og ”skrive” sig ud af de problemer, der giver anledning til overvejelser 

om fratrædelse, f.eks. ved at tage forbehold eller give supplerende oplysninger i revisionspåtegningen eller 

reviewerklæringen. Revisor kan så fratræde efterfølgende, når problemerne er kommet til 

regnskabsbrugernes og offentlighedens kendskab”. Det samme ”princip” gør sig ikke gældende ved 

udarbejdelse af erklæringer jf. ISRS 4410, hvilket hænger naturligt sammen med, at revisor efter 

forskrifterne i standarden ISRS 4410, netop ikke har muligheden for at udtrykke sine bemærkninger i 

erklæringen. Derfor kan revisor ikke tvinges til at blive og skrive, da revisor iht. reglerne i RL samt de etiske 

regler for revisorer, ikke må sættes i forbindelse med og ej heller deltage i, erklæringsafgivelse på 

fejlbehæftet finansiel information.  

 

Derfor er den åbenlyse og eneste mulighed, at revisor fratræder afhandlingen jf. afsnit 33 henholdsvis A53 i 

standarden, såfremt de faktiske omstændigheder ikke muliggøre en erklæringsafgivelse jf. ISRS 4410. 

Forholdet er således reguleret i standarden, og der er umiddelbart ikke det store at være i tvivl om, såfremt 

revisor skulle stå i sådan en situation. Det lyder ukompliceret, men i kølvandet på dette rejser der sig 

naturligvis et spørgsmål om, hvorvidt dette overhovedet er muligt at gennemføre i praksis. Rent juridisk er 

det uomtvisteligt muligt at fratræde, men hvad med det indbyrdes forhold, der er opstået mellem kunden 

som hvervgiver og revisor som hvervtager, hvor revisor står midt i en arbejdsafhandling, og har debiteret x 

antal timer? Eller hvad med den situation, hvor revisor er så langt i afhandlingen, at denne er tæt på at 

være afsluttet, og revisor efterfølgende skal sende sin honorarfaktura til kunden? Jeg spår flere 

udfordringer i ovenstående, og anser de reelle anvendelsesmuligheder for fratrædelse, som værende af 

begrænset karakter. Revisor vil med høj sandsynlighed bringe sig i en situation, hvor honoraret i hvert fald 

ikke bliver nemmere at hjemtage. Det er derfor ifm. udarbejdelsen af afhandlingen fundet relevant, at 

spørge de deltagende respondenter om, hvordan deres erfaringer er i forhold til at fratræde i forbindelse 

med en ISRS 4410 afhandling. Der er formleret følgende spørgsmål: 

Har I smidt kunder ud, som følge af uenighed om en rettelse i forhold regnskabets retvisende billede og 
overholdelse af ÅRL? I så fald hvordan håndteres dette i praksis? 
 

Det har ifm. udførelsen af interviews i de forskellige revisionsfirmaer, været spændende at se, hvordan de 

enkelte revisorer forholdte sig til ovenstående spørgsmål. Det er et af de spørgsmål, som er ret ”lige på og 
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hårdt” og hvor den enkelte revisor måske lige tænker en ekstra gang inden, at denne svarer. Der ønskes 

inddraget følgende svar fra interviewprocessen: 

 

”Jeg tror at i langt de fleste tilfælde, får man talt sig til rette eller vælger en anden erklæringstype. Det er 

ikke noget vi sådan fører statistikker på, og jeg mindes ikke har have nogen kolleger der har talt om, at de 

har smidt nogen ud.”      

Respondent A, fra et stort revisionsfirma   

 

”Ja det har jeg prøvet, hvor vi har sagt, at det vil vi simpelthen ikke være med til.” 

Respondent H, fra et stort revisionsfirma   

 

”Nej. Hvis man er god til at forklare dem det, så tror jeg også at de forstår, at det skal være et ordentligt 

materiale.” 

Respondent B, fra et mellemstort revisionsfirma   

 

Det er valgt at inddrage de ovenstående tre citater, da disse på forskellig vis illustrerer, at der både er for 

og imod. Dog er der overvægt af de revisorer, der ikke har prøvet at smide en kunde, som følge af at 

afhandlingen omkring ISRS 4410 ikke kunne gennemføres. Ud af de i alt 9 adspurgte revisorer, svarede 6 

(66,67 %) revisorer ”nej” til ovenstående spørgsmål, 3 (33,33%) svarede ”ja”. Ud fra gennemlæsning og 

sammenholdelse af de enkelte svar, er det min holdning, at det lader til at være op til den enkelte 

underskrivende revisor og dennes personlige holdning og ikke mindst pædagogiske formåen. Det synes 

således at være personlige præferencer snarere end det er en egentlig firmapolitik. Der blev ifm. 

udarbejdelse af interviewspørgsmål ikke formleret et spørgsmål, der kunne afdække revisorernes 

stillingtagen til honorarproblematikken ift. en fratrædelsessituation. Dette kunne ellers have været 

interessant at få belyst. Hvad der derimod kan drages af mellemregning på baggrund af ovenstående er, at 

en reel fratrædelse fra opgaven jf. ISRS 4410 synes at være begrænset i praksis. Årsagerne til dette synes jf. 

ovenstående citater at være, at revisor i nogle tilfælde får ”talt” kunden til rette, og får overbevist dem om, 

at der skal laves et rigtigt regnskab. I andre tilfælde ”lever” revisor tilsyneladende med mindre forseelser, 

hvor der burde være fremhævet et eller flere forhold i regnskabet, og går således på kompromis med den 

faglige standard, hvilket ikke kan tiltrædes.  
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5.5.4 Er den øgede anvendelse af ISRS 4410 et problem i forhold til revisors virke? 

Som det fremgår tidligere i afhandlingen, så har erklæringen om opstilling af finansielle oplysninger jf. ISRS 

4410 vundet større og større indpas blandt de kunder, hvor muligheden for valg heraf er tilstede. Flere og 

flere af de mindre selskaber i klasse B synes således at vælge denne erklæringstype frem for en erklæring 

med sikkerhed. Er denne udvikling et problem for revisors virke eller er det i virkeligheden en tilstand, der 

øger forretningsmulighederne for revisor?  

 

Når et revisionsfirma udfører opgaver om afgivelse af erklæringer med sikkerhed eller andre beslægtede 

opgaver, såsom ISRS 4410 om opstilling af finansielle oplysninger, er revisionsfirmaet underlagt 

bestemmelserne i standarden ISQC 1. Iht. standardens egen ordlyd, er omfanget af denne følgende: ”Denne 

ISQC omhandler et firmas ansvar for dets kvalitetsstyringssystem for revision og review af regnskaber og 

andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver. Denne ISQC skal læses i sammenhæng 

med relevante etiske krav50”. Revisionsfirmaerne er således forpligtet til at etablere og vedligeholde et 

kvalitetsstyringssystem, der kan give firmaet en høj grad af sikkerhed for at medarbejderne kort fortalt 

udfører opgaver i henhold til gældende regulering. I modsætning til erklæringer med sikkerhed, hvor disse 

jf. RL 16, stk. 3  udelukkende må udføres i godkendte revisionsfirmaer, foreligger der ikke de samme 

begrænsninger ved opgaver om omstilling af finansielle oplysninger jf. ISRS 4410. Sådanne opgaver må 

således gerne udføres af personer, der ikke er godkendte revisorer eller, som ikke har en tilknytning til et 

godkendt revisionsfirma. Denne personkreds er ikke underlagt kravene iht. ISQC 1, hvilket umiddelbart 

fører til ulig konkurrence, idet spillereglerne ikke er ens. Dette åbner efter min opfattelse endvidere op for 

en øget konkurrence, hvor bl.a. et prispres kan være et tænkeligt scenarie. Uden at det er undersøgt 

nærmere, må det formodes at en bogholder eller en anden regnskabskyndig person, vil have færre 

omkostninger forbundet med udførelsen af ISRS 4410 opgaver, og derved bør disse kunne udbyde 

afhandlingen til en lavere pris. Idet revisor på sin vis giver afkald på at være specialisten, kan revisor miste 

sin særstatus, idet mange andre kan udføre afhandlingen jf. ovennævnte personkreds. Dette vil alt andet 

lige, kunne føre til et pres på revisorerne og muligvis et tab af det image, som revisor har opbygget.  

 

Der hvor revisor synes ”reddet” ift. anvendelsen af ISRS 4410 på årsregnskaber, er bestemmelsen i ÅRL § 

135a, stk. 1, som direkte siger at det udelukkende er godkendte revisorer, der må afgive erklæringer på 

årsregnskaber til virksomhederne i klasse B, C og D. Herved indføres der således et værn, hvor ikke alle og 

enhver kan påtegne disse regnskaber, men omvendt bør det iagttages, at virksomhederne i klasse A51 ikke 
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er omfattet af denne bestemmelse, hvorfor erklæringsafgivelse jf. ISRS 4410 på disse regnskaber, fortsat 

kan udføres af andre end revisorerne. Derudover bør det nævnes, at de mindre selskaber i klasse B, der helt 

fravælger en erklæring, også kan få assistance med opstilling af det påkrævede regnskab jf. reglerne i ISRS 

4410, af andre personer end godkendte revisorer jf. RL. Dette har dog ikke direkte noget med ISRS 4410 at 

gøre, men når det alligevel vælges inddraget, skyldes dette, at det tidligere i afhandlingen er dokumenteret, 

at sådanne situationer forekommer i større og større grad.  

 

Såfremt det er revisor der udfører afhandlingen jf. ISRS 4410, kan denne indbringes for Revisornævnet52, 

som er et organ der har til afhandling at behandle disciplinærsager vedrørende godkendte revisorer. Dette 

betyder i praksis, at såfremt revisor har forbrudt sig mod reglerne jf. RL § 1, stk. 2 og 3, så kan revisor 

indklages for Revisornævnet. Det bemærkes således, at reglerne både er gældende ved erklæringer med 

sikkerhed og ved erklæringer uden sikkerhed. Klager til Revisornævnet skal vedrøre forhold, hvor revisor 

har tilsidesat de forpligtelser der påhviler revisor iht. RL, men må derimod ikke vedrøre sager omkring 

honorar eller erstatningskrav. Sager omkring revisors honorar bliver i stedet behandlet af 

Responsumudvalget53 der er en del af FSR. Sanktionsmulighederne i de sager der bliver indbragt for 

Revisornævnet, og hvor revisionsfirmaet enten ikke frifindes eller slipper med en advarsel, er bøder af en 

ikke uvæsentlig størrelse54. Disse regler gælder ikke for den personkreds, der ikke tilhører godkendte 

revisorer, hvorfor bogholdere eller andre regnskabskyndige, der udfører samme opgaver jf. IRSR 4410 ikke 

kan sanktioneres på samme vis.  

 

Denne forskel beror formentlig på, at revisor opfattes som ”offentlighedens tillidsrepræsentant” jf. 

bestemmelsen i RL § 16, stk. 1.  Denne bestemmelse er dog kun gældende for erklæringsopgaver i henhold 

til RL § 1, stk. 2, hvilken omhandler erklæringer med sikkerhed. Revisorer er ved udførelsen af ISRS 4410 

opgaver derimod ikke offentlighedens tillidsrepræsentant, idet revisor ikke er underlagt alle reglerne i RL. 

Det lader således til at revisor er underlagt en sanktionsmulighed, som følge af revisors ”almene” titel i 

samfundet, hvilket fører til en forskelsbehandling mellem hhv. revisorer og andre regnskabskyndige 

personer, desuagtet at præmissen om ”offentlighedens tillidsrepræsentant” ikke gør sig gældende i 

erklæringsopgaver jf. ISRS 4410. Dette må derfor betragtes som endnu en forvridning i 

konkurrenceparameteret på disse typer opgaver. 
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5.6 Opsamling på afsnit 

Det er undersøgt, hvilke faktorer der gør sig gældende ifm. valget af ISRS 4410. Undersøgelserne viste på 

dette område, at revisor ofte spiller en eller anden form for rolle ved valget af denne erklæring, hvor 

kvalitetskontrollen synes at have en påvirkning, hos navnlig mindre revisionsfirmaer. Endvidere er det 

fundet, at revisorer i et eller andet omfang, udfører flere handlinger end påkrævet, hvilket kan bero på en 

manglende tilvænning til erklæringstypen ISRS 4410. Det har derudover vist sig at der kan forekomme en 

række situationer, der kan stille revisor over for nogle svære beslutninger i forbindelse med opgaver jf. ISRS 

4410, hvor revisors handlemuligheder er begrænset, hvis der opdages fejlinformation i de finansielle 

oplysninger. I de tilfælde hvor revisor bliver bragt i sådanne situationer, og hvor ledelsen ikke ønsker at 

”rette ind”, må revisor fratræde afhandlingen. Det har derfor været interessant, at undersøge dette i 

praksis, og hvor udbredt dette reelt er. Resultaterne har vist, at det næppe har sin store udbredelse, hvilket 

kan skyldes flere komplicerende forhold så som gensidig afhængighed og honorarforhold. Den medvind 

som ISRS 4410 har fået, synes at være medvirkende til, at fjerne revisors særstatus som specialist, og åbner 

op for en øget konkurrence mellem revisorer og andre regnskabskyndige personer. En konkurrence der ikke 

synes at foregå på lige vilkår, hvilket findes problematisk.   

 

6. Regnskabsbrugernes perspektiv 

Efter at have haft revisor i fokus, er det interessant for belysning af erklæringstilstanden omkring ISRS 4410, 

at rette blikket mod den persongruppe, der så at sige sidder på den anden side af skrivebordet. Hvilke 

interessenter kan således have en interesse i valget af erklæringen og hvilke interessenter kan påvirke 

tilstanden omkring denne. Der er i denne forbindelse foretaget en indledende interessentanalyse, hvor 3 

parter er udvalgt. Disse valg vil indledningsvist blive begrundet i de enkelte afsnit.  

 

6.1 Bankerne 

Bankerne er udvalgt blandt regnskabsbrugerne på baggrund af deres rolle som finansieringskilde til mange 

virksomheder i Danmark. Her tænkes hovedsageligt på virksomhederne i SMV segmentet, som er dem der 

har mulighed for at vælge ISRS 4410.  

 

6.1.1 Hvor udbredt er anvendelsen af ISRS 4410 hos kunderne i banken? 

Den faktiske udbredelse af ISRS 4410 samt revisorernes opfattelse af denne udvikling er tidligere behandlet 

i afhandlingen. Det er derfor nærliggende at foretage en undersøgelse af, hvilken opfattelse de øvrige 

interessenter har. Ifm. de foretagne interviews, har et af formålene således været at forsøge at tegne et 
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billede af bankernes opfattelse af denne. Til brug for dette er der anvendt følgende spørgsmål i interviewet: 

(samlet spørgeskema fremgår som bilag 2) 

Hvordan er jeres opfattelse af udviklingen i antallet kunder, der får en ISRS 4410 assistanceerklæring på 

regnskabet? 

 

Som det tidligere er frembragt i afhandlingen, er det valgt at udelade et enkelt interview med en større 

bank i Danmark. Dette skyldes at respondenterne fra den pågældende bank ikke i tilstrækkelig grad 

betjente kunder i den størrelse, hvor fravalg af revision og tilvalg af ISRS 4410 er muligt. Derfor er 

respondenterne skåret ned fra 4 til 3. De adspurgte respondenter blandt bankerne repræsenterer alle 

større banker på markedet, hvor afdelingerne for mindre virksomheder er udvalgt. Ifm. de foretagne 

interviews af erhvervsrådgiverne i de enkelte banker, dannede der sig et billede af, at udviklingen af 

anvendelsen af ISRS 4410 blandt de mindre selskaber synes at være stigende. Der var dog ikke et helt 

entydigt billede blandt svarene, men to ud af tre respondenter var af den opfattelse, at anvendelsen var 

stigende. Der ønskes fremhævet følgende svar: 

”Det er klart at vi har nogle kunder, som af en eller anden årsag ligger under barrieren, og som godt kunne 

finde på at spare revisorregningen. Men jeg fornemmer ikke, at vi har stigende udvikling der vælger det 

her.” 

Respondent K, fra en stor bank  

 

”For de mindre virksomheder oplever vi, at det er stigende. De vil formentlig gerne spare nogle 

omkostninger. Er det en ukompleks virksomhed, så mener vi det er ok at det er sådan.” 

Respondent L, fra en stor bank  

 

”Vi oplever at den er stigende.. Og det gør vi på grund af, at vi som bank bliver prøvet af på priser, og derfor 

er det vores opfattelse, at kunderne også kigger på revisorregningens størrelse.” 

Respondent M, fra en stor bank  

 

De modtagne svar blandt erhvervsrådgiverne viser en indikation af, at der i overvejende grad synes at være 

en form for konsensus omkring opfattelsen af anvendelsen af ISRS 4410. Det er således ikke kun 

revisorerne der er af denne opfattelse, men denne deles umiddelbart af bankerne ligeså. En interessant 

ting at fremhæve er, at de to respondenter der begge mener, at udviklingen blandt ISRS 4410 erklæringer 

er stigende, begge anfører prisen, som værende et afgørende parameter for valget. Respondent M går 

endda så langt, at han sætter revisorer og bankerne i samme bås, hvor begge professioner utvivlsomt 
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befinder sig i en tid, hvor presset på honoraret er stærkere end nogensinde. Lige netop forholdet omkring 

pris og revisors honorar er tidligere frembragt i afhandlingen, og vil blive belyst fra virksomhedsejernes side 

senere i afhandlingen.  

 

6.1.2 Hvor godt et kendskab har bankerne til ISRS 4410 – er de bekendt med indholdet? 

Ifm. de foretagne interviews og en belysning af bankernes holdning til ISRS 4410, har det været interessant 

at udforske de adspurgte erhvervsrådgiveres kendskab til erklæringen ISRS 4410. Har de overhovedet det 

fornødne kendskab til erklæringen, og er de i stand til at kende forskel på en erklæring med sikkerhed 

modsætningsvis en erklæring uden sikkerhed? Derfor er der ifm. forberedelsen til de enkelte interviews 

udarbejdet 10 udsagn, hvor den enkelte erhvervsrådgiver skulle tilkendegive sine svar ved enten at sætte 

kryds i ”ja” eller ”nej”. De 10 udsagn er vedlagt som bilag 3 til afhandlingen, men nedenfor er resultatet af 

svarene ønsket frembragt i afhandlingen til brug for illustration og analyse: 

10 udsagn i relation til ISRS 4410 

JA NEJ 
Korrekt 

svar 
Korrekt 
svar i % 

Forkert 
svar i % 

1 Revisor gennemgår de væsentlige poster i regnskabet? 1 2 NEJ 67% 33% 

2 Revisor skal bare stille regnskabet op? 2 1 JA 67% 33% 

3 
Skal revisor verificere/efterprøve nøjagtigheden eller 
fuldstændigheden af oplysningerne i regnskabet? 2 1 NEJ 33% 67% 

4 

Skal revisor oplyse i påtegningen, hvis noget ikke er korrekt eller ikke 
lever op til gældende lovgivning? (forbehold, supplerende oplysning 
mv. f.eks. om aktionærlån, ledelsesansvar, manglende dokumentation) 2 1 NEJ 33% 67% 

5 
Skal revisor være uafhængig ved udførelse af ISRS 4410 assistance 
opgaver? 2 1 NEJ 33% 67% 

6 
Er opgaver om assistance med opstilling af årsregnskaber omfattet af 
Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol? (revisors arbejde kontrolleres)  - 2 NEJ 67%  - 

7 

Regnskabsposterne er med forholdsvis stor sandsynlig uden væsentlig 
fejlinformation ved ISRS 4410 erklæring, hvis revisor ikke har gjort 
opmærksom på noget i påtegningen? 2 1 -  -  - 

8 
Er det din opfattelse, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant 
ved udførelse af ISRS 4410- assistanceopgaver? 1 2 NEJ 67% 33% 

9 

Skal revisor kunne dokumentere rigtigheden af væsentlige poster i 
årsregnskabet ved en ISRS 4410 assistanceerklæring? (i arbejdspapirer, 
bilag mv.) 2 1 NEJ 33% 67% 

10 
Revisor skal foretage kontrol af værdiansættelsen af væsentlige poster 
i regnskabet – f.eks. deltage i en lageroptælling? 1 2 NEJ 67% 33% 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående matrice er dannet ud fra de 10 udsagn, som der blev givet til de deltagende respondenter i de 

enkelte banker. Det skal indledningsvist bemærkes, at disse udsagn blev bedt besvaret inden at interviewet 

blev udført, således at min egen holdning og viden på området ikke kunne påvirke respondenternes 
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besvarelser. Ud fra ovenstående matrice kan det ses, at de adspurgte erhvervsrådgivere svarer noget 

spredt på de enkelte spørgsmål. Der er således ikke ét af de 10 udsagn, hvor alle respondenter er enige om 

udfaldet. Svarene i udsagn 1 og 2 synes at hænge godt sammen, hvor 2/3 af respondenterne svarer korrekt 

til begge udsagn. Dernæst er det værd at bemærke, at 2/3 af svarene på udsagn 3 og 4 er forkerte. Ud fra 

resultaterne i udsagn 1 og 2, skulle man ellers tro, at det umiddelbare svar på udsagn 3 ville et ”nej”. Men 

der er et eller andet hos de adspurgte erhvervsrådgivere der gør dem i tvivl, og hvor deres svar ikke bliver 

konsistente. Svarene på udsagn 1 og 3 synes at falde helt modsætningsvist, til trods for at de med nogen 

rimelighed omhandler samme emne, blot formuleret med lidt forskellige gloser og styrke på den retoriske 

præcision. Der synes derfor at være en tendens til at erhvervsrådgiverne blander termerne lidt sammen, 

hvilket naturligvis kan skyldes en begrebsforvirring og det faktum, at forfatteren til nærværende afhandling 

bevidst, har valgt at bruge fagudtryk og begreber der ikke umiddelbart er hverdagssprog for en 

erhvervsrådgiver i en større bank. Dette er gjort i ønsket om at udfordre respondenterne i tilstrækkelig 

grad, uden at forvirre dem i alt for meget. Det kan dog være at sidstnævnte er tilfældet, hvilket kan skyldes 

de modsatrettede svar på udsagn 1 og 3. Som det kan ses af matricen ovenfor, vedrører udsagn 4 og 7 

revisors påtegning55. Svarene på udsagn 4 indikerer, at erhvervsrådgiverne ikke er helt bevidst om, hvordan 

revisor kan reagere og udforme erklæringen i henhold til ISRS 4410. Der synes derfor at være en overvægt i 

troen på, at revisor anfører de forhold, der nu måtte være ”galt” i regnskabet. Som det tidligere er belyst i 

afhandlingen, er dette naturligvis ikke muligt for revisor. Dette kan være medvirkende til at skabe en 

forventningskløft mellem revisor og regnskabsbrugerne, hvilket vil blive yderligere uddybet senere i 

nærværende afhandling. Udsagn nr. 7 er stillet lidt som et ”trick-spørgsmål” i forlængelse af udsagn 4, 

hvorfor der ikke er et korrekt  og entydigt svar på dette. Revisor har ikke mulighed for at rapportere i en 

påtegning i henhold til ISRS 4410, og kan derfor ikke beskrive forhold der ikke måtte være i orden. Dette 

kan omvendt ikke sidestilles med, at ”Regnskabsposterne er med forholdsvis stor sandsynlig uden væsentlig 

fejlinformation”. Netop dette forhold er hele problematikken omkring anvendelsen af ISRS 4410 på 

opgaver, hvor den ikke burde bruges. 

 

Det er min overordnede opfattelse, at erhvervsrådgiverne generelt set godt ved, at der er forskel mellem 

revisors ydelser, når man taler om erklæringer med sikkerhed, hhv. erklæringer uden sikkerhed. De 

adspurgte respondenter ved således godt, at der er forskel på antallet og graden af handlinger som revisor 

skal udføre, hhv. ikke udføre på de to erklæringstyper. Der hvor usikkerheden og et manglende kendskab 

synes at være størst, er når dybden og nuancen af spørgsmålene bliver for store. Den overordnede 

kendskab til hvad revisor skal og hvad revisor ikke skal, kan eventuelt bunde i, at der hos de enkelte banker 
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synes at være en form for ”guideline” til Erhvervsrådgiverne. Et internt stykke papir, der overordnet sætter 

dem ind i opgavernes omfang og hvad forskellene på disse måtte være. Et sådan dokument blev forevist 

mig ved to interviewbesøg.  Det er mig bekendt, at det alene ud fra ovenstående matrice ikke kan 

godtgøres, at erhvervsrådgiverne besidder et overordnet kendskab, men ud fra en samlet vurdering af 

interviews, sammenholdt med besvarelsen af ovenstående udsagn, er det min holdning, at der eksisterer et 

overordnet kendskab til erklæringerne og forskellene heri, men at der også uden tvivl fortsat er en vis grad 

af misforståelse omkring revisors handlinger og graden heraf ved udførelse af ISRS 4410 opgaver. En 

misforståelse der kan skabe grundlag for den forventningskløft, der kan siges at være mellem revisor og 

regnskabsbruger. En forventningskløft der på den anden side harmonerer med, at revisorerne rent faktisk 

udfører mere end de skal iht. standarden.  

 

6.1.3 Hvilken holdning har bankerne til virksomhedernes valg af ISRS 4410? 

Iht. tidligere afsnit, synes det at være godtgjort, at der også blandt bankerne er en opfattelse af, at 

erklæringen ISRS 4410 anvendes oftere og oftere. Med det slået fast, vil det være interessant at spørge ind 

til hvordan bankerne har det med virksomhedernes valg af denne erklæring.  Til brug for undersøgelse af 

dette, er der frembragt følgende spørgsmål til respondenterne i bankerne: 

Hvad er jeres opfattelse/holdning til denne erklæring? 

 

Ud fra de tre interviews af erhvervsrådgivere, lader der til at være en generel skepsis til erklæringen ISRS 

4410. En skepsis der bygger på, at erhvervsrådgiverne i de enkelte banker virker til at være bekendt med, at 

de får mindre end de gør ved reviderede regnskaber og andre typer af erklæringer der afgives med en grad 

af sikkerhed. Respondent K fremhæver således følgende: 

”Vi kan generelt som bank godt lide at have sikkerhed for de tal som vi får indleveret. Men omvendt lever vi 

i en verden, hvor vi lever af vores kunder, og derfor bliver vi nødt til at være forholdsvis pragmatiske, og vi 

har rent faktisk lagt det op til, at det kommer an på virksomhedens størrelse jf. regnskabsklasser. Men vi 

tager fat i selve den enkelte kundes bonitet (...)” 

Respondent K, fra en stor bank  

 

Respondent K referer bl.a. til sikkerhed, hvilket må betyde at den pågældende erhvervsrådgiver hentyder 

til, at banken generelt godt kan lide regnskaber, hvor erklæringen er afgivet med en grad af sikkerhed. 

Dette er som bekendt ikke tilfældet med en erklæring i henhold til ISRS 4410. Respondent K nævner ligeså 

ordet pragmatiske, hvilket på det nærmeste hentyder til, at der med nogen sandsynlighed forelægger et 

kompromis mellem hensynet til de faglige normer, og hensynet til hvad kunderne vil betale for. Med andre 
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ord synes der at være en tendens til, at der hersker en holdning i retning af ”hvad kan vi leve med”. Dog 

synes der at være en aktiv holdning til størrelsen af den enkelte virksomhed, og hvilken bonitet denne har.  

Dette synspunkt bakkes op af svaret fra en anden respondent, som svarede følgende på ovenstående 

spørgsmål: 

”Det kommer meget an på, hvad det er for en type kunde, hvor godt jeg kender kunden og hvor kompleks 

sagen er. Ofte er det jo mindre virksomheder, hvor man kender kunden (...) Er det en lille murervirksomhed, 

så kan vi godt forholde os til det. Men er det en større virksomhed, så vil vi ikke bruge den.” 

Respondent L, fra en stor bank  

 

Som det kan ses af svaret ovenfor, anfører respondent L nogle lidt andre kriterier ift. sin holdning til ISRS 

4410 erklæringen. Hvad der synes interessant at bemærke er, at den pågældende erhvervsrådgiver lægger 

vægt på faktorer, såsom kompleksiteten af den pågældende sag, kendskabet til kunden samt størrelsen på 

enkelte kunde. Efter min opfattelse bærer svaret fra respondent L præg af, at hensynet til den faglige 

vurdering vægtes højt hos den pågældende erhvervsrådgiver, og at der derfor lægges vægt på nogle ret 

fornuftige parametre ift. hele vurderingen af, hvorvidt ISRS 4410 overhovedet er anvendelig i det konkrete 

kundetilfælde. Sammenholdt med svaret fra respondent K lader det til, at erhvervsrådgiverne hos de 

enkelte banker gør sig nogle aktive og relevante overvejelser ifm. de kunder, der kommer med en erklæring 

iht. til ISRS 4410. Man synes ikke ubetinget godt om erklæringen, og hælder stadig mest til, at ville have 

sikkerhed for sit engagement, men omvendt er der umiddelbart en holdning om, at erklæringen er i orden 

ved mindre selskaber, og hvor sagerne er ukomplicerede.     

 

6.1.4 Har valg af ISRS 4410 betydning for selskabernes kreditomkostninger? 

Den tidligere økonomiminister Margrethe Vestager (R) bragte den 1. april 2014 sig selv i uvejr og skabte 

vrede blandt landets revisorer med følgende udtalelse "En krone sparet på din revisorbistand eller din 

advokatregning. Det er også en krone på bundlinjen, som kan investeres og få virksomheden til at vokse"56. 

Dette fejlagtige udsagn leder diskussionen videre til det faktum, at omkostningerne til revisor er en del af 

de administrative byrder, der hvert år måles i de såkaldte AMWAB-målinger57. Den omdiskuterede 

AMWAB-metode måler de administrative byrder, som de enkelte selskaber er underlagt ifm. deres årlige 

drift. Heriblandt er ydelsen til revisor, hvilket bliver fremhævet i AMWAB-manualen på side 27  ”(…) eller 

udgifter til den eksterne revisor, som foretager revision af virksomhedens regnskab”58. Det som ønskes 

fremhævet med ovenstående citat er, at omkostningen til revisor anses som værende en administrativ 
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 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Debat/Debat-spar-ikke-de-forkerte-steder 
57

 https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-amvab 
58

 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/amvab-manual.pdf 
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byrde i forholdet 1:1, mens udgifter til renter og gebyrer hos bankerne ikke er at finde i den pågældende 

manual. Det er derfor interessant at undersøge, om fravalg af revision og valg af et billigere alternativ i 

form af en erklæring jf. ISRS 4410, i virkeligheden ”veksler” selskabernes administrative omkostninger til 

revisor, til øgede omkostninger hos banken, der iht. til AMWAB-målingen ikke betragtes som administrative 

omkostninger. Der er til brug for undersøgelse af dette formuleret følgende spørgsmål til respondenterne: 

Medfører en erklæring som ISRS 4410 om omstilling af finansielle oplysninger øget kreditomkostninger i 

forhold til en erklæring om revision? (erklæring med sikkerhed) 

  Antal I % 

Valg af ISRS 4410 kan have betydning for kredit-rating 2 67 % 

Valg af ISRS 4410 har umiddelbart ikke betydning for kredit-rating 1 33 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående tabel viser summen af de tilkendegivelser, som blev modtaget ifm. udførelsen af de planlagte 

interviews.  Det kan således ses, at et flertal af de adspurgte respondenter var af den holdning, at ISRS 4410 

erklæringen har en eller anden form for påvirkning på kreditomkostningerne. De to erhvervsrådgivere som 

mente at ISRS 4410 erklæringen havde betydning for kreditomkostningerne, kom under interviewet med 

nogle interessante udmeldinger til brug for analysen af, hvordan bankerne kreditrater deres kunder. De 

fortalte bl.a. at der hos den pågældende bank var en decideret beregningsmodel, hvor prisen på det 

pågældende engagement blev beregnet ud fra forskellige faktorer såsom, hvad der måtte være stillet af 

sikkerhed, hvilke værdier kunden har, risikoen på kunden, heriblandt værdiansættelse af et eventuelt pant. 

Interviewet med respondent M gav eksempelvis følgende svar: 

”Det er der, for det vi gør når vi har prissat et lån eller en kredit her i banken, er at vi har sådan en 

beregningsmodel, hvor vi lægger ind hvad der måtte være af samlet risiko på den enkelte kunde, og hvad er 

der stillet af sikkerhed og hvad værdier har de. Og så ud fra det får vi et spænd, vi kan placere renten inden 

for. Og det betyder også, at hvis vi f.eks. ikke kan værdiansætte et virksomhedspant, så vil renten i denne 

her matrix sådan set blive dyrere. Og så kan man sige, at de penge du måtte have sparet hos revisor, dem 

ender du med at betale til banken.”   

Respondent M, fra en stor bank  

 

Med ovenstående udtalelse signalerer den pågældende erhvervsrådgiver med andre ord, at hvis de ikke 

kan have sikkerhed for, at værdiansættelsen af et aktiv, hvori der er taget virksomhedspant er tilstrækkelig 

høj, så har dette betydning for kreditomkostningen, idet rentespændet bliver større. Denne sikkerhed har 

bankerne netop ikke ved en ISRS 4410 erklæring, idet revisor ikke efterprøver rigtigheden af datagrundlaget 

og dermed ikke afgiver nogen konklusion på årsregnskabet. Endvidere fremfører den pågældende 
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erhvervsrådgiver netop den problemstilling, som er adresseret tidligere i afhandlingen nemlig, at en 

omkostning til revisor blot veksles til en omkostning i banken. Ifm. udførelsen af interviews blandt de 

enkelte erhvervsrådgiverne, var der en rigtig god dialog omkring hvilke parametre de vægtede højt, når der 

skulle gives kredit heriblandt om det ville have betydning for, hvilken kreditomkostning det ville medføre. 

Det var tydeligt, at ikke kun regnskabet med en tilhørende erklæring spillede ind, men lige så meget 

bankens kendskab og tiltro til den enkelte kunde. Bl.a. den enkelte kundes bonitet, og hele tiltroen til 

driften af den enkelte virksomhed lod til at være en lige så stor, hvis ikke en større faktor, ifm. 

kreditgivningen. Dette lader sig også fremgå af citatet frembragt tidligere i afhandlingen fra respondent L.  

 

At en erklæring med sikkerhed har betydning for interessenter, herunder banken og øvrige ”kredit-ratere” 

bekræftes ligeledes i en artikel på SMVportalen.dk, hvor Frank Papsø fra Experian udtaler følgende ”Det er 

en forretningshemmelighed, hvordan og hvor meget vi vægter, at et regnskab ikke er revideret. Men der er 

ingen tvivl om, at flere virksomheder vil få en bedre kredit-rating, hvis de lod deres regnskaber revidere”59. 

Artiklen er godt nok fra foråret 2013, men der er efter min opfattelse ikke noget, der har ændret væsentlig 

ved forudsætningerne for disse udtalelser. Det kan således med nogen rimelighed lægges til grund, at 

revisors erklæring har en afgørende betydning for kreditvurderingsselskaberne også, herunder Experian. I 

nogle tilfælde kan et ikke-revideret regnskab, ligefrem føre til en direkte negativ effekt, ift. 

kreditvurderingen, lyder det fra samme artikel. Det er derfor ikke kun de enkelte banker, der synes at have 

en holdning til valget af ISRS 4410, men også dem der eksternt står for kredit-rating af virksomhederne.  

 

6.2 SKAT 

Det er SKAT der står for ligningen af selskaberne i Danmark og dermed fører kontrol af, at der betales de 

korrekte beløb i skatter og afgifter. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan SKAT forholder sig til, 

at flere og flere mindre selskaber vælger ISRS 4410, hvor revisor ikke efterprøver substansen i 

regnskabsmaterialet, og har det en mulig påvirkning af deres kontrol? Indledningsvist skal det bemærkes, at 

der er foretaget interview af en chefkonsulent fra SKAT. Den pågældende chefkonsulent nævnte ifm. 

opstart af interviewet, at han var blevet interviewet før til brug for kandidatspecialer, men at det var første 

gang, at nogen havde spurgt til erklæring jf. ISRS 4410. De anvendte spørgsmål til brug for interviewet af 

SKAT er vedlagt som bilag 4. 

                                                           
59 http://www.smvportalen.dk/kreditrating  

 



 

 59 
   

 

6.2.1 Hvordan tilrettelægger og udfører SKAT sin kontrol, og har ISRS 4410 en betydning? 

I forbindelse med interviewet af chefkonsulenten fra SKAT, var det interessant at spørge ind til, hvordan 

SKAT forholder sig, når de skal udføre sin kontrol af de danske selskaber. Der blev derfor frembragt 

følgende spørgsmål: 

Hvordan foretager SKAT sin ligning af selskaber – sker dette ved en risikobaseret kontrol? I så fald hvordan 

udvælger man selskaberne og har ISRS 4410 en betydning? 

 

Inden interviewet blev gennemført, blev der fra chefkonsulenten fremsendt en rapport om SKAT’s 

kontrolaktivitet i 2016. Rapporten der bærer navnet ”Kontrolaktiviteter 2016 Styrket regelefterlevelse på 

skatteområdet”60,  indeholder en forholdsvis detaljeret plan og beskrivelse af 22 segmenter, som SKAT vil 

fokusere på i sin kontrolindsats. Det blev under interviewet forklaret, at den måde SKAT udarbejder en 

kontrolindsats på, sker ved at der først defineres nogle områder og emner, hvor SKAT mener at der kan 

foreligge en potentiel risiko for et skattegab. Disse kunne eksempelvis være uberettiget fradrag eller 

udbetaling af negativ moms, hvilket fremgår af rapportens side 19 hhv. 21. Chefkonsulenten forklarede det 

på følgende vis: 

”Man definerer så at sige nogle emner, og så finder man bagefter ud af, hvor mange kræfter man vil sætte 

ind på det. Derefter gennemfører man det i projektform, hvor man bruger de ressourcer man har bestemt til 

projektplanen. Derefter går man i gang med en specifik udvælgelse af virksomheder, der sker digitalt ud fra 

de data som vi har.” 

Respondent O fra SKAT 

 

Når de enkelte områder er defineret, går man efterfølgende i gang med at udvælge de virksomheder, som 

man hos SKAT mener der skal kontrolleres. Ifølge chefkonsulenten kunne det i denne proces godt have 

betydning om der var tilknyttet en revisor eller ej, og det kan også have en betydning hvilke type 

revisorbistand. Det var dog et gentagende argument, at SKAT forholder sig mere til, hvorvidt der er en 

revisor tilknyttet, end hvilken bistand den enkelte revisor yder. Dette kan undre en smule, når nu revisor 

hverken har pligt til at verificere oplysninger ved en ISRS 4410 erklæring og ej heller har 

rapporteringsmuligheder. Det lader således til, at SKAT ser sig en smule blind på, at der er en revisor ”inde i 

billedet”, og at de derfor ikke kritisk vurderer, hvilken type bistand revisor har bistået med. Det kan således 

slås fast, at ISRS 4410 ikke er et direkte udsøgningskriterie for SKAT, men at erklæringstypen mere har en 

indirekte effekt på kontrollen efterfølgende.  
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6.2.2 Kritik af SKAT’s kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder? 

I maj 2015 tog Rigsrevisionen initiativ til, at foretage en undersøgelse af SKAT’s kontrol af små og 

mellemstore virksomheder. Dette udmøntede sig senere til en rapport til Statsrevisorerne, som blev 

udarbejdet i december 2015. Rapporten afdækkede SKAT’s indsats i perioden 2012-2014. Da undersøgelsen 

blev igangsat, havde SKAT på daværende tidspunkt opgjort skattegabet blandt disse virksomheder til 8,8 

mia. kr. svarende til 78 % af det samlede skattegab på ca. 11 mia. kr.61. Rigsrevisionen havde ved tidligere 

undersøgelser erfaret, at regelefterlevelsen blandt denne type af virksomheder havde været faldende, og 

man havde derfor taget initiativ til endnu en undersøgelse. Rapporten vil ikke blive gennemgået fra enden 

til anden, men der vil blive frembragt synspunkter derfra, som er relevante for behandlingen af den 

aktuelle problemstilling.  

 

SKAT begyndte tilbage i 2013 på en ny praksis, hvilket fremgår af Rigsrevisionens rapport på side 5. SKAT 

valgte at gå fra en ”mod- og medspiller” strategi til at indføre en segmentbaseret kontrolstrategi i stedet. 

Virksomheder udvælges således efter en risikovurdering i et bestemt segment, men et af kritikpunkterne 

var bl.a. at det ikke fremgår, at alle virksomheder i segmentet skal have en risiko for at blive udtaget til 

kontrol. I rapportens konklusion på side 1 blev der endvidere skrevet følgende ”Det er Rigsrevisionens 

overordnede vurdering, at SKAT’s kontrolindsats over for små̊ og mellemstore virksomheder ikke er 

tilfredsstillende” Kritikken gik i høj grad på, at SKAT gennemfører sin kontrol i indsatsprojekter, og at disse 

godt nok skaber et overordnet overblik.  Men projekterne fordelt på segmentkontrol dokumenterer ikke i 

tilstrækkelig grad de enkelte prioriteringer, og er ikke præcise nok ift. ”i hvor høj grad indsatsen dækker 

mere specifikke skatte- og afgiftsarter, som små̊ og mellemstore virksomheder skal afregne over for SKAT”, 

hvilket fremgår af rapportens side 2. På baggrund af rapporten fra Rigsrevisionen, blev der fra 

Statsrevisorerne udarbejdet en beretning til skatteministeren, hvori kritikpunkterne i hovedform blev 

videregivet.  

 

Efter modtagelsen af denne blev der afgivet en redegørelse fra skatteminister Karsten Lauritsen dateret 

den 4. marts 201662, hvor der blev redegjort for SKAT’s praksis på kontrolområdet af disse virksomheder, og 

hvor den fremtidige kontrolindsats for 2016 blev fremhævet. Ministeren fremhævede bl.a. de 22 

segmenter, som SKAT ville fokusere på i 2016. Derudover blev det pointeret, at SKAT på kort sigt ville 
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indføre øget kvalitetssikring af kontrollen og slutevalueringer her. Det kan så diskuteres om SKAT har 

efterlevet de gode hensigter, det er umiddelbart for tidligt at sige, da kontrollen for 2016 ikke er afsluttet.   

 

6.2.3 ISRS 4410’s mulige medvirken til øget tab af skatteprovenu og medvirken til unddragelse 

Ifm. gennemlæsning af både rapporten fra Rigsrevisionen, men også publikationen omkring SKAT’s 

kontrolplan for 2016, stod det helt klart, at de små virksomheder fortsat står for det største skattegab i 

Danmark. skattegabet for mikrovirksomheder udgør 2,5 mia. kr. mens skattegabet for små virksomheder 

udgør 3,6 mia. kr. Tilsammen udgør disse altså et samlet skattegab på 6,1 mia. kr., hvilket svaret til ca. 27 % 

af det samlede skattegab på 22,8 mia. kr. Det skal bemærkes, at modsat ovenstående beregning fra 

Rigsrevisionen, så indgår mellemstore virksomheder ikke, da disse ifølge SKAT’s beskrivelse ligger over 

grænserne for fravalg af revision, og dermed ikke er interessante ift. en analyse af ISRS 4410. Det skal ligeså 

bemærkes, at der i opgørelsen også indgår klasse-A virksomhederne i personligt regi, hvilke naturligvis ej 

heller har relevans for nærværende afhandling. Det har dog ikke været muligt at separere disse fra, men 

omvendt vurderes det ikke at have en skadende effekt på budskabet.  

 

Som det er blevet beskrevet ovenfor, så har ISRS 4410 ikke en direkte indflydelse på valg af kontrol, men 

mere en sekundær effekt på de forhåndsudvalgte segmenter. Det er ingen hemmelighed, at det netop er 

de mindre selskaber – dem som tegner sig for det største skattegab – som også har mulighed for valg af 

ISRS 4410. Derfor har det til brug for udarbejdelse af afhandlingen været interessant at spørge SKAT ind til, 

hvorvidt de prioriterer en kontrol af disse mindre selskaber. Dialogen omkring dette foregik ved drøftelse af 

følgende spørgsmål: 

Hvordan forholder SKAT sig til ISRS 4410 og dens mulige medvirken til øget tab af skatteprovenu og 

medvirken til unddragelse af skatter og afgifter? 

 

Det blev her klart, at de mindre selskaber til trods for deres betydning for skattegabet, nok bliver 

underprioriteret en smule. Chefkonsulenten fra SKAT kom blandt andet med følgende svar: 

Grunden til at gabet er stort er, at der er mange af dem. Hver for sig laver de ikke så mange fejl, men når 

det bliver summeret, så bliver det til noget. Man skal være opmærksom på, at det også koster noget at lave 

kontrollen og navnlig på de små virksomheder. Der jo nogle spilleregler, der skal overholdes. Det koster 

derfor samfundet mange penge, hvis du skal gøre op med tusindvis af virksomheders fejl på grund af 5.000 

kroner (…).  

Respondent O fra SKAT 
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Jeg er bekendt med, at ovenstående udtalelse er fra en enkeltstående person hos SKAT, men det lader en 

smule til, at SKAT ”stirrer” sig blind på deres omkostningseffektive kontrol. En omkostningseffektiv kontrol 

er naturligvis ikke en dårlig ting, og specielt ikke, når en instans som SKAT, kæmper med knappe ressourcer. 

Det kan dog alligevel ikke andet end at undre en, at SKAT vælger at nedprioritere kontrollen af disse typer 

af selskaber, når det fra flere sider, herunder både Rigsrevisionen og skatteministeren klart fremgår, at det 

er her at problemerne ift. tabt skatteprovenu er størst. Endda viser SKAT’s egen kontrolplan for 2016, at 

problemerne med selskabernes skatte- og momsbetalinger er betydelige, og udgør mellem 45-61 %, alt 

efter om man kigger på gruppen mikrovirksomheder eller små virksomheder i kontrolplanen. Problemet 

illustreres endda på fineste vis med følgende udtalelse: 

”Et af de fænomener man støder på for tiden er jo, at virksomheder men også selskaber, de momsangiver 

forskelligt fra deres regnskaber. Det vil sige, at regnskabet viser noget, og så angiver de noget andet.” 

Respondent O fra SKAT 

 

En nedprioritering af området illustreres ligeledes på side 10 i rapporten fra Rigsrevisionen, hvor 

ressourceforbruget er opgjort baseret på årsværk hos SKAT. Det planlagte årsværksforbrug for 2015 er 

lavere end det faktisk anvendte for 2014, og den udvikling kan synes forunderlig, når man inddrager de 

netop ovenfor beskrevne problemstillinger på området. Endvidere bidrager citatet fra chefkonsulenten 

yderligere til denne diskussion, da SKAT åbenbart er bekendt med tendensen om bl.a. fejlagtige 

momsangivelser. Det er efter min opfattelse derfor ikke en gangbar argumentation, at man ikke vil eller kan 

kontrollere en større andel af de små selskaber, da det åbenlyst er her, at fejlene opstår. Derimod kunne 

man i stedet for segmentbasering og overordnede kontrolemner specifikt gå efter en kontrol af de mindre 

selskaber, som har valgt en ISRS 4410 erklæring. Dette ville være en ændret tilgang, idet man således 

udvælger efter erklæringstype, men til gengæld får man rettet sit fokus mod de selskaber, hvor risikoen for 

fejl alt andet lige er størst, idet der ikke er nogen verifikation af tallene i regnskabet.   

 

6.3 Hvad siger kunderne? 

Ifm. interessentanalysen og til brug for belysning af erklæringstilstanden omkring ISRS 4410 og hvilke 

parametre der er afgørende for valget af denne erklæring, er det fundet relevant at inddrage kunderne i 

denne undersøgelse. Det har ifm. undersøgelsen været interessant at give kunderne en stemme ift., hvilke 

centrale forudsætninger de lægger til grund omkring fravalg af revision og tilvalg af ISRS 4410, og til brug 

for belysning af dette er der formuleret følgende spørgsmål: (Undersøgelsen er vedlagt som bilag 5) 

Hvad er den primære årsag til fravalg af revision og valg af assistanceerklæring? 
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De adspurgte respondenter var som nævnt på forhånd givet nogle svarmuligheder, hvilke var pris, 

tidsbesparelse eller revisors anbefaling. De fleste respondenter svarede, at prisen var det afgørende for 

valget af ISRS 4410, hvor i alt 5 svarende 45,45 % svarede dette. Den næstmest valgte svarmulighed var 

revisors anbefaling, hvilket blev svaret af 4 respondenter svarende til 36,36 %. Det kan således ud fra de 

modtagne svar godtgøres, at de tidligere frembragte synspunkter i afhandlingen, om betydning af forhold, 

såsom prisen på revisors honorar samt anbefalingen fra revisor til kunden, spiller en afgørende rolle for 

kundernes valg af ISRS 4410 erklæringen. Svarene ovenfor underbygges endvidere af følgende spørgsmål: 

Har jeres revisor været med i beslutningen omkring fravalg af revision? 

 

På dette spørgsmål var der kun 9 respondenter, der tilkendegav deres svar. Dette rokker dog ikke ved, at 

der kunne ses et mønster i svarene. 5 af de 9 respondenter svarende til 55,56 % svarede, at revisor direkte 

kom med anbefalingen til valget af ISRS 4410, mens 3 svarede (33,33 %) at revisor havde spillet en rolle i 

forbindelse med valget, men ikke kom med en direkte anbefaling. Der er således noget der tyder på, at 

revisorerne for de mindre selskaber på en eller anden måde spiller en rolle ifm. valget af ISRS 4410, og de 

modtagne svar underbygger derfor synspunkterne og resultaterne fra tidligere afsnit i afhandlingen. En 

anden interessant ting, som ønskes fremhævet i afhandlingen er, hvorvidt kunderne reelt set forstår det 

valg de træffer, når de vælger at udskifte en erklæring med sikkerhed i forhold til en ISRS 4410 erklæring. 

Til brug for dette blev der fremsendt følgende spørgsmål: 

Hvorledes vil du karakterisere forskellen i revisors arbejde ved assistanceerklæringen i stedet for revision? 

 

På dette spørgsmål svarede 6 ud af 9 respondenter (66,67 %), at revisor forholder sig lige så kritisk til deres 

regnskab, og at de ikke oplevede nogen forskel på det, som revisor udførte af arbejde. Dette illustrerer 

meget godt, at virksomhedsejerne rundt omkring ikke i tilstrækkelig grad forstår, hvad revisor egentlig laver 

og hvad forskellen på revisors arbejde er, når eksempelvis en revision fravælges og en ISRS 4410 vælges i 

stedet. Det er min opfattelse, at der kan være en tendens til, at kunderne ser sig ”blind” på, at de får et 

regnskab udarbejdet af revisor, men i virkeligheden er de ikke klar over, at det er en helt anden vare, der så 

at sige er pakket ind i en nærmest identisk indpakning, hvor kun erklæringen er anderledes. Denne 

manglende forståelse og viden om betydningen af dette valg kan være problematisk, hvis ikke man ude hos 

den enkelte kunde får rådført sig med de væsentligste interessenter omkring selskabet. Det har derfor 

været interessant, at stille følgende spørgsmål: 

Blev der lavet indledende undersøgelser inden fravalg af revision? (hos bank, leverandører mv.)? 
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Alle respondenter hos de deltagende selskaber svarede nej til dette spørgsmål. Dette kan naturligvis bero 

på en tilfældighed, og bero på at de deltagende respondenter måske ikke har haft nævneværdig kredit i 

banken eller hos leverandør. Derfor har det måske ikke været nødvendigt med en sådan dialog, men det 

vurderes dog alligevel som en smule tankevækkende, at ingen af de modtagne svar fra respondenterne, 

signalerer noget om en dialog omkring valget. Dette kan som sagt skyldes naturlige omstændigheder, men 

det kan omvendt også være en konsekvens af den manglende forståelse for hvilen type af erklæring de har 

valgt at få på regnskabet,  herunder en markant anderledes ydelse fra revisor. En anden interessant ting er, 

at alle 9 respondenter tillige svarede nej til, hvorvidt eksempelvis banken havde henvendt sig efter deres 

fravalg. Afslutningsvist er det fundet givende for belysningen af situationen hos kunderne at spørge om 

følgende: 

Har I modtaget forespørgsler eller mødt øget interesse fra SKAT eller Erhvervsstyrelsen efter fravalg? 
 

På dette spørgsmål var der igen bred enighed blandt respondenterne, og alle 9 der havde valgt at besvare 

spørgsmålet, svarede nej til dette. Selskaberne er således ikke blevet mødt af en interesse eller øget kontrol 

fra hverken SKAT eller Erhvervsstyrelsen, hvilket på en eller anden måde hænger meget godt sammen med 

de informationer, der blev modtaget ifm. interviewet hos SKAT. Det skal selvfølgelig nævnes, at årsagerne 

hertil kan være mange, og det kan sagtens være nogle naturlige af slagsen. Men omvendt kan det også bero 

på en udbredt illusion om at såfremt der er en revisor tilknyttet, så er ”alt godt”, og at man derfor ikke 

skænker valg af ISRS 4410 mere opmærksomhed end hvad tilfældet er jf. ovenfor. 

 

6.4 Forventningskløften 

Ved ovenstående gennemgang af forskellige udvalgte regnskabsbrugere, synes der at foreligge en form for 

forventningskløft. Denne er dog varierende alt efter hvilken regnskabsbruger man spørger, hvor 

eksempelvis bankerne havde ”nogenlunde” styr på erklæringen og forskellene ift. en erklæring med 

sikkerhed, mens SKAT og kunderne synes at se sig en smule blind på, at blot der er revisor inde i billedet, så 

er det bedre end ingenting. Der kan måske være noget om dette argument, men det ændrer ikke ved, at 

der er væsentlig forskelle mellem revisors ydelser når der udtrykkes en konklusion på afhandlingen og når 

der ikke gør. Virksomhedsejerne lader til at være dem som er længst fra at forstå sondringen mellem 

revisors forskellige ydelser, og dette er naturligvis ikke underligt, såfremt ingen har sat dem ordentlig ind i 

problemstillingerne. 
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6.4.1 Teorien og elementerne i forventningskløften 

Forventningskløften opstår generelt fordi der er uoverensstemmelse mellem, hvad revisor udfører af 

arbejde i forbindelse med en erklæringsafhandling, og det som omverdenen herunder ledelsen reelt set 

forventer. Denne forskel kan måske virke logisk, da ikke alle regnskabsbrugere kan afkræves at have samme 

indsigt i revisions- og regnskabslovgivningen.  

 

Forventningskløften kan opdeles i to segmenter, nemlig en ”rimelighedskløft” og en ”præstationskløft”63. 

Rimelighedskløften omhandler det omtalte ovenfor, nemlig omverdenens forventninger til revisors udførte 

arbejde ift. det, som revisor rent faktisk udfører. Præstationskløften derimod omhandler omverdenens 

vurdering af revisors arbejde efter at dette er udført, altså et mere ex-post anliggende. Præstationskløften 

kan igen inddeles i to komponenter, hvor der på den ene side er ”utilstrækkelig regulering”, hvilket kan 

udtrykkes som at regnskabsbrugerne er utilfredse med det arbejde, som revisor har udført, til trods for at 

dette er udført efter gældende lovgivning. Modsat foreligger der ”utilstrækkelig præstation”, hvilket 

fremkommer, når revisor ikke lever op til den professionelle standard, som regnskabsbrugerne med rette 

bør kunne forvente. Forventningskløften er således ikke en entydig størrelse.  

 

Forventningskløften kendes typisk fra erklæringsopgaver med sikkerhed, og er igennem historien 

hovedsageligt blevet behandlet i forhold til revisionsydelsen. Teorien herom er beskrevet af mange, og 

foruden den anvendte kilde i nærværende afhandling, kan der bl.a. nævnes guruer som Brenda Porter, 

Michael Power, og Bent Warming-Rasmussen. Førstnævnte kom tilbage i 1993 med en kritik af den 

hidtidige definition af forventningskløften, hvor Brenda Porter mente at disse definitioner bl.a. var for 

indskrænket i deres formuleringer, og at der ikke blev taget højde for de situationer, hvor revisor rent 

faktisk ikke lever op til hvad der forventes.  Det var derfor Brenda Porter, der indførte og opererede med 

de to komponenter, som er nævnt ovenfor, og som er en del af den ”nye” definition af teorien om 

forventningskløften.   

 

6.4.2 Forventningskløften set i forhold til ISRS 4410 

Teorien er udviklet til og som oftest anvendt og fortolket ift. erklæringer med sikkerhed. Dette ses bl.a. 

også i Brenda Porters illustration64, hvor der bruges teksten ”Audit expectation-performance gap”. 

Forventningskløften er således ikke behandlet i nævneværdig grad, når vi taler om erklæringer uden 

sikkerhed. Skyldes dette mon at forventningskløften ikke er relevant ved en erklæring jf. ISRS 4410? Efter 

                                                           
63

 Professionsetik for revisorer af Kjeld Chr. Bøg og Lars Kiertzner, 1. udg. 3. oplag 2013, side 15 
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 https://www.researchgate.net/figure/251329127_fig1_Figure-1-Structure-of-the-audit-expectation-performance-
gap 
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min opfattelse er teorien om forventningskløften højrelevant ift. en diskussion af ISRS 4410, da det netop 

er interessenterne, som oftest bliver skuffet, når det går op for dem, at der ikke er samme sikkerhed i et 

produkt jf. ISRS 4410 som der eksempelvis er en i erklæringstype med sikkerhed. Før i tiden eksisterede der 

kun revisionsydelser, men nu om dage er der kommet mange flere til, og man kan bl.a. vælge mellem 

udvidet gennemgang og review, som begge er erklæringer med en grad af sikkerhed. Derudover er der 

naturligvis ISRS 4410, der er afhandlingens omdrejningspunkt, der tilsammen med de øvrige 

erklæringstyper har øget revisors palet af ydelser betydeligt, og dermed også kravene til, hvad man som 

regnskabsbruger skal sætte sig ind i. Det foretrukne erklæringsvalg bevæger sig i øjeblikket fra erklæringer 

med høj grad af sikkerhed til mere og mere udfasende varianter, med ISRS 4410 som den yderste modpol. I 

den traditionelle teori omkring forventningskløften, skabes fundamentet for problematikken i det forhold, 

at kunden forventer at revisor laver mere end han reelt gør og er forpligtet til eller lever op til. Ved 

erklæringer jf. ISRS 4410 er revisors afhandling som tidligere beskrevet, at assistere kunden med at stille 

regnskabet op efter gældende praksis, og principielt ikke meget mere. Men folk ”forventer” at revisor har 

kigget på tingene når regnskabet påføres revisors brevpapir og at det således er ”rigtigt” efterfølgende. 

Netop derfor er det afgørende for revisorerne, at de ifm. planlægning af afhandlingen iht. ISRS 4410 sørger 

for, at gøre kunden opmærksom på indholdet af afhandlingen, så ikke denne forveksles med opgaver, hvor 

der afgives en erklæring med sikkerhed. Lige præcis dette forhold er beskrevet direkte i standarden om 

ISRS 4410 under afsnit 24. Dette skal være medvirkende til, at der ikke under udførelsen af afhandlingen 

opstår en såkaldt forventningskløft. 

 

Hvorvidt dette gør sig gældende i praksis, kan man godt have sin tvivl omkring. Som det er beskrevet 

tidligere i afhandlingen synes der at foreligge eksempler på, at i hvert fald de udvalgte regnskabsbrugere 

ikke til fulde, har det fornødne kendskab til forskellene i erklæringstyperne. Dog med en graduering i 

forhold til, hvilken regnskabsbruger der var tale om. Forventningskløften har igennem tiden været genstand 

for en del kritik. Et af hovedpunkterne i denne kritik er ”ansvar”. Hvem skal tage ansvaret for dette 

misforhold – Er det revisorerne som er for dårlige til at forklare deres ydelser eller er det omverdenen og 

ikke mindst regnskabsbrugerne, som burde sætte sig bedre ind i reglerne? Det er min opfattelse, at det er 

en kombination af begge dele. 

 

6.5 Opsamling på afsnit 

I afsnit 6 har fokus været på regnskabsbrugerne, hvor banker, SKAT samt kunderne var udvalgt, som 

relevante for afhandlingen. Interview af bankerne viste, at erhvervsrådgiverne havde et overordnet 

kendskab til forskellene i revisors erklæringer, men når spørgsmålene blev mere specifikke, var deres svar 
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mere flagrende. Endvidere kunne det godtgøres, at bankerne ikke ubetinget synes at være vilde med 

erklæringen ISRS 4410, selvom de dog ikke udelukkende lægger erklæringsvalg til grund når de skal 

bedømme engagementer. Dog herskede der ingen tvivl om, hverken før eller efter de foretagne interviews, 

at erhvervsrådgiverne anser ”sikkerhed” for deres engagement, som det altoverskyggende. Det blev ligeså 

demonstreret, at valget af revisorerklæring rent faktisk kan have betydning for de mindre selskabers 

kreditomkostninger. SKAT blev udfordret på deres metode til udvælgelse og kontrol af mindre selskaber, og 

navnlig dem, som har valgt ISRS 4410. Umiddelbart foreligger der ikke en direkte sammenhæng, men 

nærmere en indirekte påvirkning af kontrollen. En kontrol der synes at blive underprioriteret, fordi der er 

mange enheder, dette til trods for at skattegabet rent faktisk er størst i netop dette segment af små 

virksomheder. Endelig var det interessant at spørge revisors kunde om, hvilke faktorer der var de vigtigste 

ift. deres fravalg af revision, herunder hvilke overvejelser de gjorde sig ved valg af ISRS 4410. Langt de fleste 

valgte ISRS 4410 på grund af pris og fordi revisor har anbefalet det. Endvidere viste undersøgelserne, at 

kunderne ikke i nævneværdig grad ved, at der foreligger væsentlige forskelle i revisors arbejde når vi taler 

revision kontra en erklæring uden sikkerhed. Afslutningsvist blev forventningskløften kort berørt med tanke 

på at anvende denne analogt på opgaver jf. ISRS 4410. Forventningskløften vurderes således at have en lige 

så væsentlig betydning ved erklærings uden sikkerhed, som den har ved erklæringer med sikkerhed. En 

form for ”omvendt” forventningskløft, da revisor i flere tilfælde lavere mere end de skal, og derved ikke 

hjælper til regnskabsbrugernes forståelse, af forskellen mellem revisors ydelser.  

 

7. Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været, at foretage en kritisk gennemgang af erklæringsstandarden ISRS 

4410 og mindre selskabers anvendelse af denne på deres årsregnskaber. Heriblandt foretage en 

undersøgelse af, hvilke problemstillinger der dukker op, når udvalgte interessenter arbejder med denne 

erklæringstype. 

 

Undersøgelserne har bl.a. vist, at erklæringsmarkedet bevæger sig fra erklæringer med sikkerhed over til 

erklæringer uden sikkerhed, og at flere og flere af revisors kunder i regnskabsklasse B efterspørger denne 

erklæring. Årsagerne til denne udvikling kan bl.a. findes i parametre såsom pris og kvalitetskontrol. 

Endvidere er det fundet, at revisor ikke sjældent spiller en aktiv rolle ifm. kundernes valg af ISRS 4410.   

 

Ud fra mine undersøgelser hos de adspurgte revisorer, har der tegnet sig et billede af, at anvendelsen af 

erklæringen ISRS 4410 afstedkommer nogle udfordringer i dagligdagen. Revisors manglende 

rapporteringsmuligheder, som man har ved erklæringer med sikkerhed, stiller krav til revisors ekspertise og 
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faglige vurdering, da revisor ikke kan anføre bemærkninger i en erklæring iht. ISRS 4410. Såfremt revisor 

støder på fejlinformation i de finansielle oplysninger, og ledelsen ikke ønsker at korrigere disse, er revisors 

eneste reelle mulighed derfor at fratræde. Det er fundet at sådanne situationer, hvor revisor vælger at 

afstå fra en afhandling jf. ISRS 4410 i relation til årsregnskaber forekommer sjældent, hvilket kan skyldes 

forskelige faktorer, hvor revisors honorar og afhængighed af den enkelte kunde kan nævnes som eksempler 

herpå. Mine undersøgelser har desuden vist, at revisorerne umiddelbart udfører flere handlinger end der er 

påkrævet iht. ISRS 4410, hvilket kan begrundes i en kombination af manglende forståelse og tilvænning.  

 

Afhandlingen har endvidere vist, at regnskabsbrugerne fortsat har problemer med, at skelne mellem 

detaljerne i revisors forskellige typer erklæringer og graden af sikkerhed der opnås i forbindelse med disse. 

Bankerne synes at være dem der ”bedst” kan skelne mellem forskellene i revisors erklæringer, mens SKAT 

og kunderne ser sig en smule blind på at der er tilknyttet en revisor. Min undersøgelse har tilmed 

illustreret, at SKAT på sin vis nedprioriterer skattekontrollen af de selskaber, som har mulighed for at vælge 

en erklæring jf. ISRS 4410, til trods for at tabet af skatteprovenuet er størst blandt disse selskaber.  Den 

udbredte misforståelse af rækkevidden af revisors handlinger har således vist sig, at være forskellig alt efter 

hvilken regnskabsbruger der var tale om. Resultaterne af mine undersøgelser har belyst, at 

forventningskløften også gør sig gældende ved erklæringsopgaver uden sikkerhed. En nærmest omvendt 

forventningskløft, hvor delelementet ”præstationskløft” synes mest aktuelt, da undersøgelserne har vist at 

revisor præsterer mere end hvad der foreskrives i standarden. Dette sammenholdt med 

regnskabsbrugernes manglende forståelse medfører den risiko, at sidstnævnte ”famler i blinde”. Dette kan 

ligeså medføre, at regnskabsbrugerne fremover kan stille uberettiget krav samt have urealistiske 

forventninger til revisors virke ifm. udførelse af opgaver iht. ISRS 4410. 

 

8. Perspektivering 

Som det blev belyst i afhandlingen, hersker der en nærmest omvendt forventningskløft, hvor revisorerne til 

tider udfører mere arbejde end hvad der står skrevet i forskriften til standarden ISRS 4410. Revisor leverer 

således mere end hvad regnskabsbrugerne ”burde” forvente, hvilket alt andet lige må forventes at påvirke 

forventningskløften. Regnskabsbrugernes reelle forventninger kan med rette derfor være større end hvad 

godt er, da disse ikke har den tilstrækkelige viden om, hvad der måtte stå i de gældende vejledninger. 

Revisor er med andre ord selv med til at skabe en uberettiget forventning, hvilket underbygger 

problematikken om forventningskløften.  Hvis man skal forsøge at forudse, hvad der vil ske fremover, må 

man gå ud fra at denne ”overpræstation” vil udligne sig over tid. Det formodes således at revisors faktiske 

handlinger vil tilpasse sig de krav, der står i standarden jf. ISRS 4410. Dette vurderes at være styret af 
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naturlige mekanismer, hvor revisors egen forståelse for opgaver iht. ISRS 4410 alt andet lige må blive 

forbedret med tiden i takt med, at revisorerne tilvænnes denne erklæringstype. Den anden naturlige årsag 

til den forhåbentlige selvregulerende effekt, er konkurrencen på erklæringsmarkedet. Denne øget 

konkurrence vil efter min vurdering føre til, at revisorerne vil tilpasse sig forskrifterne i ISRS 4410 for 

simpelthen at mindske risikoen for at miste kunden.  
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