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Executive Summary      

This thesis deals with the gap that exists between the financial users and the auditors as 

there is doubt between what the users expect, what auditing really is, and what the 

auditor does.  

On 10 October 2012 the Minister for Industry and Growth at that time, Ole Sohn, 

presented a proposal to change the current Danish Act on Approved Auditors and Audit 

Firms. The proposal aimed at lowering the administrative burden for smaller companies in 

accounting class B. As the proposal was approved, the Extended Review standard arose 

and these companies now have the choice between having an audit or an extended 

review performed.  

The interesting aspect here is whether this standard will actually extend the expectation 

gap. In my analysis, I will identify the expectation gap and its elements. I will try to 

determine whether this standard contributes to the expectation gap. 

In addition to this, it is relevant to investigate the discourse surrounding the introduction 

of the standard as a whole; whether this has had an effect or not. The governments and 

the auditors discourse will be investigated. 

Furthermore, it is relevant to investigate the similarities and differences between an audit 

and an extended review, and therefore this is part of the assignment. The audit is, as 

expected, more thorough and touches upon more wide areas of the client’s bookkeeping 

material and the financial statements, which is why more evidence is obtained during an 

audit, and an audit results in a stronger opinion in the Auditor’s Report.      

An analysis will be performed throughout and at the end of this thesis as to whether or 

not the extended review has fulfilled the Government’s plan for this to be integrated as a 

standard.      

It is my conclusion that it seems like the expectation gap has been extended with the 

implementation of the Extended Review standard. 

Furthermore in my discourse analysis I have shown and concluded that the discourse 

which the auditors in Denmark (FSR) have had and the discourse the Danish government 

has had on this topic has played a significant role in the lack of success the standard of 

Extended Review has had. 
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1. Indledning      

Det er alment anerkendt, at der hos offentligheden er tvivl om, hvad en revision egentlig 

består af, og hvad revisor laver. Revisor ved jo tilsyneladende alt inden for skat, 

regnskaber mv. Selvom revisor har en bred viden inden for flere faglige områder og er 

dygtig inden for mange generelle områder, er han ikke perfekt og alvidende. Det er dog 

det brand, som revisor har fået gennem tiden over for offentligheden, og som har haft 

sine fordele for revisor. 

Det har dog også medført uheldige episoder for revisor, hvor virksomheder er gået 

konkurs, hvorefter det har været ret populært at anklage revisor for at lade virksomheden 

gå konkurs, da revisor jo måtte have haft muligheden for at forhindre dette og derfor har 

lavet fejl. 

Det er selvfølgelig sat på spidsen, men illustrerer faktisk problemstillingen meget godt, at 

regnskabslæseren generelt har så høje forventninger til revisors arbejde, at det kan få 

negative konsekvenser. Der eksisterer derfor en forventningskløft mellem, hvad 

regnskabslæseren forventer af revisor, og hvad revisor selv mener er tilstrækkeligt. 

Der blev den 10. oktober 2012 fremsat et forslag af den daværende Erhvervs- og 

Vækstminister Ole Sohn, som omhandlede ”Forslag til lov om ændring af 

Årsregnskabsloven og Revisorloven”, også kaldet lovforslag L26. Forslaget vedrørte blandt 

andet ændring af årsregnskabslovens § 135, hvor virksomheder i regnskabsklasse B 

herefter vil kunne vælge at følge Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for denne type af 

mindre og små virksomheder. Forslagets formål var at lette byrderne for de mindre 

virksomheder samt at sætte ekstra fokus på samt styrke det offentlige tilsyn med revisorer 

i børsnoterede virksomheder, finansielle virksomheder samt virksomheder med interesse 

for offentligheden. 

Dansk erhvervsliv har også gennem længere tid ønsket at lempe de administrative byrder. 

Det er Erhvervs- og Vækstministeriets vurdering, at denne erklæringsstandard vil kunne 
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spare virksomhederne for minimum 25 % af deres omkostning til revisor sammenlignet 

med den nuværende revisionsydelse.1 

Ved indførelse af udvidet gennemgang vil det betyde, at virksomheder, som nu aflægger 

årsrapport efter årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B, frit vil kunne vælge, 

hvorvidt de vil have lavet revision eller udvidet gennemgang af deres årsregnskab. 

"Forventningskløften opstår på grund af uoverensstemmelser mellem det, offentligheden 

forventer, revisor udfører, og det, revisor skal udføre for at leve op til god tidssvarende 

skik.”2      

Spørgsmålet er herefter, hvorvidt indførelsen af denne standard vil bidrage til 

forventningskløften. I denne afhandling vil jeg forsøge at analysere, om ikke 

introduktionen af denne ”Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der 

udarbejdes efter Årsregnskabsloven”, bidrager til at udvide forventningskløften, og om 

diskursen omkring standarden ikke har skabt udfordringer. 

På den ene side er der kravet/forventningen om de administrative lempelser på ca. 25 % 

ved forenkling af revisionspligten, således at de kan vælge at lade revisionen udføre efter 

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små og mindre virksomheder. Det fremgår 

imidlertid også af lovforslaget, at det må forventes, at nogle af virksomhederne fortsat kan 

blive mødt af krav om revision på sædvanlig vis, men det er regeringens opfattelse, at de 

fleste af de virksomheder, som har muligheden, er omfattet af dette alternativ til 

revision.3 

                                                      
1 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf "L26 - Forslag til lov 
om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Med kommentarer" side 9-10, punkt 4 
2 ”Professionsetik for revisorer” af Kjeld Chr. Bøg og Lars Kiertzner, FSR, 2007, side 14, afsnit 1.2 

3http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf "L26 - Forslag til lov 
om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Med kommentarer", punkt 1.1, afsnit 5-7 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf
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På den anden side er der de faglige krav til revisionen og de internationale standarder, 

som er fundamentet for regulering af revision, og her kan der siges at eksistere et 

dilemma, som jeg med fordel kan kigge nærmere på. 

Herudover er diskursen fra både regeringen og fra FSR interessant at gå ind og analysere 

på for, at undersøge hvorvidt det har skabt udfordringer for udbredelsen af standarden. 

Denne afhandling skal betragtes som en kritisk tilgang til den nye standard og indførelsen 

heraf. Jeg vil vurdere, om regeringen og lovgiver effektivt har løst den opgave om 

administrative lempelser og besparelser, som de oprindeligt planlagde at løse. Jeg vil 

vurdere, om jeg finder, opgaven er løst tilfredsstillende, og give en perspektivering af 

fremtiden. 

2. Problemformulering 

2.1 Problemformulering      

Ovenstående problemstillinger er interessante at undersøge nærmere. Den overordnede 

problemstilling er unægtelig, hvorvidt standarden forstørrer forventningskløften. Det vil 

her være nødvendigt at undersøge de centrale elementer i forventningskløften mellem 

revisor og regnskabslæser samt løsninger for at imødekomme sådanne. 

 Bidrager introduktionen af ”Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, 

der udarbejdes efter Årsregnskabsloven” egentlig ikke til en forøgelse af 

forventningskløften? 

Til ovenstående problemformulering vil jeg undersøge flere delspørgsmål: 

 Er der egentlig tale om en mangelfuld regulering? 

 Har diskurserne omkring standarden ikke skabt udfordringer? 

 Hvad er baggrunden og formålet med indførelsen af udvidet gennemgang? 

 Vil forventningerne til og målsætningerne med standarden blive indfriet? 
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2.2 Afgrænsning 

Udvidet gennemgang er kun relevant for regnskabsklasse B-virksomheder, hvorfor den er 

afgrænset til denne type virksomhed. Der diskuteres, drøftes og analyseres udelukkende 

på virksomheder, som er omfattet af SEL § 5, nr. 1 og nr. 2, og opgaven er således 

afgrænset fra personlige virksomheder eller andre former for virksomhedsordninger.4      

Det skal af begrænsningsmæssige årsager ikke forventes, at samtlige forskelle imellem 

standarderne beskrives i alle detaljer. Der vil ej heller blive foretaget en omfangsrig 

gennemgang af de ISA’er, som har relevans for afhandlingen og dens problemstillinger. 

Det er ikke muligt ressourcemæssigt som følge af begrænsning i afhandlingens længde at 

gennemgå samtlige vinkler, aspekter og relaterede tillægsspørgsmål, hvorfor der 

udvælges det mest hensigtsmæssige til brug for afhandlingen og besvarelsen af 

problemstillingerne heri. Endvidere afgrænses fra at analysere på den konkrete 

besparelse, da det vil medføre en grundig analyse og undersøgelse af de forhold, som blev 

lagt til grund for Erhvervs- og Vækstministeriets forslag ved lanceringen og de konkrete 

parametre anvendt heri. 

2.2.1 Forkortelser og begreber 

I løbet af denne afhandling vil jeg anvende forkortelser, termer og begreber defineret her: 

Diskursbegreber: 

Artikulation – en diskurs kan kun finde sted ved at blive artikuleret, altså sprogbrugen 

omkring diskursen. 

Diskurs – stammer fra fransk og betyder ”tale, samtale” og betyder en bestemt måde at 

italesætte et emne på. 

Diskursiv praksis – den praksis, som omhandler produktion og distribution af teksten og 

hvilke typer af diskurser, som befinder sig i den konkrete tekst. 

Elementer – de tegn, som ikke indgår i diskursen. 

                                                      
4 Selskabsloven, herunder aktieselskaber og anpartsselskaber, set 8. juli 2016 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205      

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205
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Fortolkningsrepertoire – en form for samling af forskellige diskursive ressourcer og måder, 

som man fortolker tingene på. 

Hegemoni – en opløsning af antagonisme, forstået på den måde, at den ene diskurs 

vinder. 

Interpellation – begrebsliggør en handling for eksempel, hvor et anråb medvirker til en 

bestemt handling eller opførsel. 

Konstitutive ydre – de elementer, som ikke er en del af diskursen, befinder sig i dette 

konstitutive ydre. 

Momenter – de tegn, som indgår i diskursen. 

Nodalpunkt – nøgleord og de privilegerede tegn i en teksten, som skal analyseres. 

Repræsentation – forekommer, når en artikulation indeholder et ”vi”, og der hermed tales 

på vegne af en gruppe, som den talende identificerer sig selv med. 

Review er: primært forespørgsler og analytiske handlinger med tillæg af 

substanshandlinger, hvis vurderet nødvendigt, med en begrænset sikkerhed (negativ) 

konklusion. 

Udvidet gennemgang er: samme handlinger, som udføres ved et review, med tillæg af 

visse specifikke substanshandlinger, hvor revisor ikke opnår høj sikkerhed for sin 

konklusion, men på trods heraf afgiver en positivt formuleret konklusion. 

Revision er: til forskel fra review og udvidet gennemgang er det altid ved en revision 

påkrævet at efterprøve og kontrollere i en vis udstrækning og give en (positiv) konklusion 

med høj grad af sikkerhed. 

Regnskabslæser – definitionen angivet i årsregnskabslovens § 12, stk. 2.5 

Begrebet revisor anvendes alene, når der er tale om en statsautoriseret revisor eller en 

registreret revisor – altså en ”godkendt” revisor. En påtegning er en erklæring, som afgives 

af en godkendt revisor efter de internationale standarder.     

                                                      
5 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792 ÅRL § 12, stk. 2, set 9. juli 2016 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792
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Der diskuteres, drøftes og analyseres udelukkende på virksomheder, som er omfattet af 

SEL § 5, nr. 1 og nr. 2.6 Begreberne ”selskab” og ”virksomhed” skal derfor henføres til 

denne type af virksomheder, som er relevante for afhandlingen.      

Slutteligt formodes det, at læsere af denne afhandling har en vis form for basisforståelse 

for revision og regnskab, herunder de mere generelle termer og normer, som anvendes.      

2.3 Metode 

For at kunne løse min problemformulering og mine problemstillinger er det nødvendigt at 

definere, hvad forventningskløften er, og hvilke elementer den består af. 

Forventningskløften er et sociologisk ikke-definitivt begreb, og jeg har – for at kunne 

identificere elementerne – valgt at bruge Brenda Porters definition af forventningskløften 

og dens elementer, som vil blive gennemgået nærmere i afsnit 3. Der vil primært blive 

anvendt kvalitativ metode i afhandlingen til forklaring af forventningskløften, da denne 

kan være svær at kvantificere, som følge af at regnskabslæser danner sig en subjektiv 

opfattelse. 

Ved hjælp af kvantitative data og analyse heraf vil regnskabslæsers forventning til revisor 

og revisors faktisk udførte arbejde blive analyseret. På denne måde vil jeg danne mig et 

overblik og et billede af forventningskløften og dens omfang. 

Jeg vil redegøre for baggrunden og formålet med standarden om udvidet gennemgang, og 

hvorledes de forskellige typer af hhv. review- og revisionsprocesser adskiller sig fra 

hinanden. 

For at tilføre min konklusion yderligere styrke har jeg valgt at kigge på standarden til 

udvidet gennemgang, og hvorvidt målsætningerne herved er blevet opfyldt, samt om de 

kan opfyldes. 

                                                      
6 Selskabsloven, herunder aktieselskaber og anpartsselskaber set 11. juli 2016:      
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205      

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205
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Jeg har i denne afhandling valgt ikke at udføre research af regnskabslæsers holdning og 

forventning, da der efter min vurdering allerede foreligger tilstrækkelige mængder af data 

med samme og/eller tilsvarende indhold. Jeg har derimod valgt, hvor det er relevant, at 

anvende kvantitative data indsamlet af andre, med særlig opmærksomhed på kvaliteten af 

disse data. 

Data fra Folketinget, dokumenter udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet som et led i 

lovgivningsprocessen og Erhvervsstyrelsen vurderes at være i top, hvad angår kvalitet og 

troværdighed. Data fra interesseorganisationer (bl.a. FSR), artikler og bøger udarbejdet af 

forskellige kvalificerede personer er alle vurderet og læst, og disse data er anvendt, efter 

at det er konkluderet, at kvaliteten og troværdigheden heraf er i top. Der er tale om 

forfattere, som er fagligt anerkendte, hvilket kun forstærker disse data. 

Jeg har endvidere valgt at anvende data fra andre afhandlinger, som må anses som de 

mest kritiske data, hvad angår troværdighed og kvalitet. Disse afhandlinger har ikke den 

samme faglige styrke som den øvrige mængde data, men hvor disse afhandlinger er 

inddraget, er kvaliteten og troværdigheden heraf vurderet tilstrækkelig til anvendelse i 

min afhandling. Herudover er størstedelen af min konklusion underbygget af det anvendte 

materiale og understøttet af øvrige datakilder. 

I situationer, hvor data og teori ikke er af nyere dato, har jeg foretaget en vurdering af, 

hvorvidt dette stadig er relevant, aktuelt samt anvendeligt. Dette skyldes primært, at 

blandt andet teorien omkring forventningskløften stadig er konsistent med nyere såvel 

som ældre bøgers konklusioner. 

Jeg er af den overbevisning, at såfremt en tredjemand ville undersøge samme 

problemstilling som i denne afhandling, ville resultatet være relativt ensartet med 

konklusionen i denne afhandling. 
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Afhandlingen er bygget op omkring de grundlæggende byggesten jf. ovenstående figur, 

hvor der igennem afhandlingen analyseres, tolkes og konkluderes på undersøgelserne. 

2.4 Teori 

2.4.1 Den agentteoretiske model 

Jeg har valgt at benytte mig af agent-principal-teorien, da det er den teori, som ligger til 

grund for revisionsforhold og behovet for revision. 

"Agent-principal forholdet er defineret som en relation mellem en person, principalen, som 

antager en anden person, agenten, til at udføre en service eller et arbejde på principalens 

vegne".7 

Modellen beskriver problemstillingen og interessekonflikten mellem principaler og 

agenter.  

                                                      
7 ”Revision i agentteoretisk belysning” af Rolf Elm-Larsen, Revision materialesamling 2007-1, side 37 
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Kilde: Egen tilvirkning af figur fra www.seopoint.com.au  

Ovenstående figur illustrerer forventningskløften mellem, hvad revisor leverer, og hvad 

der forventes. Det virker umiddelbart til, at forventningskløften forstørres, da udvidet 

gennemgang ikke har de samme handlinger integreret i standarden som ISA’erne i den 

normale revision har, men samtidig omtales denne som revision. 

2.4.2 Forventningskløften defineret af Brenda Porter 

Jeg har valgt at anvende Brenda Porters definition af forventningskløften, da denne model 

på en effektiv måde belyser de vigtigste elementer i forventningskløften mellem revisor og 

regnskabslæser. Regnskabslæseren beskrives nærmere i afhandlingens afsnit 3.3. Her 

illustreres regnskabslæsers forventning til revisor samt revisors arbejde og ansvar i 

relation til forventningskløften. Der er tale om en fagligt særdeles anerkendt model, som 

også anvendes i undervisningen på Copenhagen Business School. Modellen angiver ikke 

de forventninger, regnskabslæser har til revisor, men illustrerer derimod de delelementer, 

forventningskløften består af. Det er min vurdering, at Brenda Porters model ikke kan 

http://www.seopoint.com.au/seo/dreaded-seo-expectations-gap-many-campaigns-fail/
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angive et fuldstændigt billede af, hvad forventningskløften består af, men derimod 

anvendes som et analyseværktøj til at identificere forventningskløftens bestanddele. 

Den eneste større svaghed, jeg ser i modellen, er, at den ikke tager højde for eller belyser 

forståelseskløften, som eksisterer mellem regnskabslæser og revisor. Regnskabslæser har 

ikke den samme faglige viden, og derfor eksisterer der en forståelseskløft. Denne kløft er 

efter min mening medvirkende til eksistensen af forventningskløften, og derfor er det ikke 

kun forventningerne fra samfundet og revisors præstation, som forventningskløften 

består af. 

2.4.3 Diskursteori og analyse 

Jeg har valgt at inddrage diskursteori og -analyse samt teorien bag, da det er relevant for 

forståelsen af afhandlingen, herunder hvorvidt diskursen omkring implementeringen af 

standarden om udvidet gennemgang har påvirket udbredelsen heraf. Jeg vil foretage 

analyse med værktøjer, der enten er inspireret eller hentet fra diskursteorien fra 

samfundsforskere og politiske teoretikere som blandt andet Ernesto Laclau og Chantal 

Mouffe. Herunder vil jeg endvidere anvende danske Anne Klara Boms fortolkning og 

gengivelse af denne teori og begreberne. 

2.5 Målgruppe 

Denne afhandling kan have interesse for alle, som ønsker indsigt i effekten af 

implementeringen af standard om udvidet gennemgang og ønsker en vurdering heraf, da 

formålet samt resultatet i høj grad vil være belyst i denne afhandling. Herudover vurderer 

jeg, at alle regnskabslæsere, som ønsker indsigt i revisors arbejde i relation til denne 

standard, kan drage nytte af denne afhandlings gennemgang. 

Herudover kan andre studerende med interesse for emnet med fordel læse denne 

afhandling.  
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3. Forventningskløftens teori 

Når et regnskab aflægges, bliver det oftest forsynet med en revisionspåtegning, men der 

er dog stor forskel på, hvilken betydning påtegningen tillægges af regnskabslæser.  

Jeg vil i følgende afsnit undersøge nærmere, hvilke elementer forventningskløften består 

af, og hvorledes den defineres. Jeg undersøger dette for at kunne fastlægge, hvorvidt 

forventningskløften forøges ved implementeringen af standarden om udvidet 

gennemgang.  

3.1 Hvad er forventningskløften? 

"The difference between the actual and expected performance of an auditor. According to 

the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) in 1992, the expectation gap 

could be defined as "the difference between what the public and financial statement users 

believe auditors are responsible for and what auditors themselves believe their 

responsibilities are."8 

Revisorbranchen arbejder for at leve op til de krav, som fremgår af revisions- og 

regnskabsstandarderne, mens der eksisterer andre interessenter, som har nogle helt 

andre forventninger til revisors rolle, herunder aktionærer, medier m.fl. Særligt i 

forbindelse med konkurser og lignende peger pilen pludselig mod revisor, som nogle 

mener burde have opdaget det, herunder blandt andet i sager som OW Bunker og IT 

Factory:      

"Vi har selvfølgelig kigget på det arbejde, vi har lavet, og vi er meget trygge ved det. Når 

der sker sådan noget, som der er sket i OW Bunker, så eftertjekker vi selvfølgelig alt 

                                                      
8 http://lexicon.ft.com/Term?term=audit-expectation-gap ”Definition of audit expectation gap”, Financial 
Times, set 18. August 2016 

http://lexicon.ft.com/Term?term=audit-expectation-gap
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arbejde, vi har lavet, og om de interne processer er i orden. Det, tyder alt på, er tilfældet,« 

siger partner i Deloitte, Jan Bo Hansen."9      

”Der er en meget bred og dyb forventningskløft i Danmark, og den kløft har vi som 

revisorer og branche ikke været særligt gode til at bridge, fx ved at medvirke i debatten og 

tage tråden aktivt op og forklare hvad revisor laver og står for.”10 

Disse eksempler samt flere andre viser forventningen fra det offentlige med hensyn til 

revisor og hans arbejdshandlinger, og at forhold som disse burde være blevet opdaget af 

revisor. Revisor derimod, føler sig også ført bag lyset sammen med de øvrige interessenter 

i disse sager.           

Ovenstående eksempler beskriver endda meget godt, hvorledes forventningskløften kan 

defineres. Begrebet er et udtryk for uoverensstemmelse mellem, hvad der forventes af 

revisor af offentligheden, og hvad revisor skal udføre for at leve op til god revisionsskik og 

gældende regulering. Det er ikke realistisk, at revisor skal se alt og undersøge alt i en 

virksomhed, selvom det forventes af offentligheden. Større virksomheder kan have flere 

hundrede tusinde bilag, som det er ikke er muligt for revisor at kontrollere pga. både tid 

og omkostninger relateret hertil, og det vil ej heller være effektivt. 

Forventningskløften består af flere forskellige elementer, som henvender sig både til 

revisor samt regnskabslæser, da begge parter er ansvarlige herfor. 

Følgende figur illustrerer forventningskløften som beskrevet af Brenda Porter: 

                                                      
9 http://www.business.dk/transport/deloitte-frikender-sig-selv-i-boersskandale artikel fra 14. oktober 2014 
på www.Business.dk - set 22. juli 2016, afsnit 3, af Jesper Kongskov 
10 Citat Jesper Koefoed, CEO og Country Managing Partner hos EY, Revision & Regnskabsvæsen 
2012.01.0060 - "Revisorer: byg bro over forventningskløften” 

http://www.business.dk/transport/deloitte-frikender-sig-selv-i-boersskandale
http://www.business.dk/
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Kilde: Egen tilvirkning af Brenda Porters “An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap”, side 50 (1993) 

Som det ses af ovenstående figur består forventningskløften af hhv. en præsentationskløft 

og en rimelighedskløft. 

Præsentationskløften består af hhv. mangelfuldt arbejde og mangelfuld regulering, hvor 

mangelfuldt arbejde omfatter, at revisor ikke udfører sit job godt nok. Revisor har 

internationale revisionsstandarder, som skal overholdes, og hvis revisor undlader at 

overholde disse, sådan som han burde, er der tale om mangelfuldt arbejde. Eksempler 

herpå kan bestå af manglende handlinger på risikofyldte områder, som revisor har 

identificeret i sin planlægning, eller manglende rapportering til ledelsen på besvigelser 

opdaget under planlægningen eller revisionen. I sådanne sager vil revisor bære skyld, og 

mange erstatningssager mod revisor skyldes mangelfuldt arbejde, som i sidste ende er en 

forsømmelse af overholdelse af god revisorskik. 

Implementeringen af standarden om udvidet gennemgang behandler ikke umiddelbart 

problemstillingen om mangelfuldt arbejde, og det vil primært være revisors egen opgave 

at holde styr på dette, når arbejdet udføres. 

Mangelfuld regulering og problemstillingen forbundet hermed er, at revisor udfører sit 

arbejde i henhold til gældende regulering og lovgivning på området, men at 

regnskabslæser ikke vurderer dette tilstrækkeligt, eller at regnskabslæser forventer mere. 
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I en sådan situation kan revisor ikke holdes ansvarlig, da revisor har udført sit arbejde i 

henhold til gældende regulering og standard, men dette er måske ikke effektivt eller 

tilstrækkeligt i forhold til regnskabslæsers behov. 

Rimelighedskløften er udtryk for, hvad regnskabslæseren forventer udført af revisor, 

ligesom hvad der rimeligt kan forventes. Her vil revisor selv argumentere for, at en 

totalkontrol af samtlige bilag i en virksomhed ikke er rimeligt; den er for omfangsrig og ej 

heller effektiv. Revisor skal iht. revisorlovens § 16 udvise den hurtighed, som opgaverne 

tillader, så i praksis ville dette heller ikke være rimeligt. 

At der findes urimelige forventninger til revisors arbejde fra regnskabslæser, kan dog ikke 

kun siges at være regnskabslæsernes skyld. Som tidligere beskrevet først i afsnit 3.1, har 

Jesper Kofoed udtalt, at det jo også revisors ansvar at sørge for, at offentligheden og 

regnskabslæserne har en idé om, hvad revisor egentlig udfører, når han foretager revision, 

og hvilket produkt han leverer, da en revisionspåtegning jo ikke er en 100 % garanti for, at 

der ikke findes fejl.11 

Det er ikke nogen ny udtalelse i sin form, da den har været kendt i årtier og faktisk går helt 

tilbage til 1933, hvor Porter og Gowthorpe citerer Limperg i hans argumenter for, at 

revisor selv har et stort ansvar for at gøre det klart for offentligheden, hvilket produkt han 

sælger, og hvilket arbejde han har udført i stedet for at oversælge sit produkt.12 

Der er lavet et nyere studie, hvor der blandt andet er lagt vægt på, at revisionsstudier og -

bøger centraliserer kvaliteten af revision, men alligevel har revision ikke den kvalitet, som 

man i dag ønsker. Generelt er revisorer selv fortalere for kvaliteten af revisionen, men 

alligevel er der ikke meget input til hele debatten om kvaliteten af revision, og hvad folk 

forventer fra dem, som faktisk udfører selve revisionen. Undersøgelsen kommer 

                                                      
11 Citat Jesper Koefoed, CEO og Country Managing Partner EY, Revision & Regnskabsvæsen 2012.01.0060 
12 “Audit Expectation-Performance Gap in the United Kingdom in 1999 and comparison with the Gap in New 
Zealand in 1989 and in 1999” af Brenda Porter og Catherine Gowthorpe, The Institute of Chartered 
Accountants of Scotland Edinburgh, 2004, side 15-22; 114-115 
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endvidere frem til, hvordan revisors opfattelse af de faktorer, som virker væsentlige for 

kvaliteten af revision, har en helt afgørende rolle. Studiet omhandler indirekte 

forventningskløften og påviser, at forventningskløften lever i bedste velgående.13 

Der er foretaget en nyere undersøgelse i Iran, hvor begrebet forventningskløften er 

undersøgt nærmere, og man har endvidere forsøgt at kvantificere forventningskløften. 

Det blev undersøgt, hvorvidt revisors påtegning er tilstrækkeligt grundlag for at sikre sig, 

at man kan investere i en virksomhed. Der var holdninger til, at revisor måske burde have 

en mere dybdegående revisionspåtegning, således at det var muligt for investorer at agere 

mere nøjagtigt herefter. Der var helt klart høje forventninger fra investorerne til revisors 

arbejde. Undersøgelsen kom frem til, at der eksisterede en kløft mellem investorer og 

revisor, og mange havde endda holdningen, at det var revisors ansvar at mindske 

forventningskløften.14 

Der er i nyere tid skrevet en artikel i CPA Journal om dette emne, som er en 

sammenslutning af registrerede revisorer i New York, USA. Det er vurderet relevant at 

inddrage denne, da forventningskløften er et verdensomspændende fænomen. Også i 

denne artikel taler de ledende i revisionsbranchen om, hvordan investorerne ikke mener, 

at revisionens kvalitet er der, hvor den bør være, og at forventningskløften fortsat 

eksisterer i bedste velgående.15 

                                                      
13 "WHAT AUDITORS THINK ABOUT AUDIT QUALITY? A NEW PERSPECTIVE ON AN OLD ISSUE" af George K. 
Baah og Timothy J. Fogarty, Case Western Reserve University Cleveland, 2016, side 2-23 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2822565 set den 28. august 2016 
14 "Quantifying Audit Expectation Gap: A New approach to Measuring Expectation Gap" in "Zagreb 
International Review of Economics & Business, Vol. 19, No. 1, pp. 25-44, 2016" af Mahdi Salehi, Faculty of 
Economics and Business; University of Zagreb and De Gruyter Open, 2016, side 1-18 
http://www.degruyter.com/downloadpdf/j/zireb.2015.19.issue-1/zireb-2016-0002/zireb-2016-0002.xml set 
den 29. august 2016 
15 "Audit Quality and the Expectations Gap: It’s Time for a Model that Fits the Data" af Jim Peterson, The CPA 
Journal vol. 86, number 2, 2016, side 1-4 
http://search.proquest.com/openview/96559d49470094fe51aba14489ad2207/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=41798 set den 30. august 2016 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2822565
http://www.degruyter.com/downloadpdf/j/zireb.2015.19.issue-1/zireb-2016-0002/zireb-2016-0002.xml
http://search.proquest.com/openview/96559d49470094fe51aba14489ad2207/1?pq-origsite=gscholar&cbl=41798
http://search.proquest.com/openview/96559d49470094fe51aba14489ad2207/1?pq-origsite=gscholar&cbl=41798
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Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, og det er derfor særdeles væsentligt, at der 

ikke næres mistillid til revisor og hele revisionsfaget, hvorfor det også er interessant, 

hvorvidt regeringen har bidraget til denne forventningskløft i deres lancering af 

erklæringsstandarden for små og mellemstore virksomheder om udvidet gennemgang. 

3.2 Agentteorien 

For bedre at kunne forstå revisors hverv og revisor selv er det også vigtigt at vide, hvem 

der ansætter revisor til at udføre sit arbejde. Revisor bliver foreslået på 

generalforsamlingen af bestyrelsen, hvorefter valget ved afstemning accepteres af 

generalforsamlingen. Hele konceptet er, at revisor på vegne af ejerne foretager revision af 

det arbejde, som direktionen udfører i det daglige. 

Nedenfor ses den danske model for aktieselskaber med den toleddede ledelsesstruktur, 

hvoraf det også fremgår, hvorfor en revisor kan være nødvendig; hvad man ønsker, at 

revisor skal undersøge; samt hvem regnskabslæseren er: 

 

Kilde: ”Revision i agentteoretisk belysning” af Rolf Elm-Larsen, Revision materialesamling 2007-1, side 39 

Som det ses af figuren ovenfor, er det asymmetriske forhold mellem agenten og 

principalen netop årsagen til, at det er nødvendigt for principalen at anskaffe sig en 
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revisor – så han kan fjerne det asymmetriske i forholdet mellem de to. Herudover vil 

muligheden for moral hazard også medføre, at revision ville være blevet nødvendig, 

selvom den ikke havde været lovpligtig. 

Ledelsen har incitament til at rapportere så flot et resultat til ejerne som muligt, da de i 

stor udstrækning er aflønnet på baggrund heraf. Som følge af dette har de incitament til at 

”overrapportere”, altså rapportere for positivt, da det kan medføre vinding. I denne 

situation skal revisor have principalens interesse for øje og sikre korrekt afrapportering fra 

ledelsen til ejerne og i sidste ende også regnskabslæser. 

Principal-agent-teorien redegør for den problemstilling, at en principal ansætter en agent 

til at varetage virksomhedens daglige drift, hvor principalen kan være ejeren/ejerne og 

agenten fx en direktør. Det forventes af direktøren, at han agerer ansvarligt og disponerer 

fornuftigt over virksomhedens økonomi og skaber økonomiske fordele for virksomheden. 

Ejeren vil ikke kunne overvåge direktøren pga. den adskillelse, der er mellem dem, og 

herved opstår der asymmetrisk information, som kan medføre moral hazard, da agenten 

hvis muligt vil udnytte den manglende overvågning til at nedsætte sin egen 

arbejdsindsats.  

Der er opstillet to forudsætninger i agent-principal-teorien, hvor den ene er, at agenten 

skal være risikoavers, og den anden er, at agenten skal handle ”begrænset rationelt”. 

3.2.1 Risikoavers 

Forudsætningen går på, at agenten skal være risikoavers, som betyder, at agenten 

foretrækker at undgå risiko. Tankegangen er således, at agenten foretrækker ikke at tage 

chancen med noget, hvor der ikke er mere end 50 % sandsynlighed for at vinde. Det 

betyder, at den måde, agenten bliver aflønnet på, skal udformes på en sådan måde, at 

agenten under alle omstændigheder skal kunne få lige så høj en indkomst ved at beholde 

den på forhånd fastlagte indkomst, som ved at indgå en incitamentskontrakt med 

principalen. Helt konkret betyder det, at den indkomst, som medfører en risiko, skal være 
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større end den faste sikre indkomst. En principal kan have risikospredning ved at have 

flere aftaler indgået med flere agenter, hvorimod agenten typisk kun har én principal. 

3.2.2 Begrænset rationalitet 

Teorien kan også beskrives som en økonomisk analyse af de rationelle valg, som foretages 

under de informationsmæssige begrænsninger, hvor det i teorien baseres på 

forudsætningen om perfekt rationalitet. Problemstillingerne relateret hertil er moral 

hazard og adverse selection, som vil blive gennemgået i forlængelse af dette afsnit. 

3.2.3 Moral hazard 

Moral hazard er karakteriseret ved at foregå, efter kontrakten er indgået, 

postkontraktuelt, da principalen og agent har forskellige mål, som beskrevet ovenfor. 

Principalen vil have agenten til at yde en tilstrækkelig indsats, således at agenten 

tilgodeser principalen og dennes interesse i at opnå størst mulig profit. Der opstår moral 

hazard, når principalen ikke lykkedes i at få agenten til at agere efter sine interesser. 

Grundet asymmetrisk information er det svært for principalen at vurdere, hvilken indsats 

agenter leverer for at opfylde aftalen. Da agenten er begrænset rationel, betyder det, at 

denne vil arbejde mindst muligt til højeste nytte. Netop derfor er det i principalens 

interesse at udarbejde en sådan type incitamentskontrakt, hvor agenten motiveres til at 

levere den ekstra arbejdsindsats for at profitmaksimere mest muligt hele tiden. 

Overvågning af agenten i disse tilfælde vil dog være omkostningsrigt. I agent-principal-

teorien fokuseres der netop også på at designe disse incitamentskontrakter med 

nyttemaksimerende parter, hvor en uafhængig revisor kan være med til at opfylde et 

behov om overvågning af agenten. Whistleblowing kan være en måde at overvåge 

agenten på, men den mest anvendte løsning er incitamentskontrakter for at mindske 

risikoen og problematikken ift. moral hazard. 

3.2.4 Adverse selection (asymmetrisk information/skjult information) 

Dét, som karakteriserer et asymmetrisk informationsproblem, er, at det eksisterer forud 

for kontrakten, hvorfor det er mere et prækontraktuelt problem i modsætning til moral 
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hazard, som er postkontraktuel. Adverse selection omhandler, at agenten har mere 

information end principalen, hvorfor agenten kan udnytte dette til sin fordel. Principalen 

ønsker profitmaksimering, og agenten ønsker at yde den indsats, som svarer til dens 

nyttemaksimum. Disse to interesser, som er modstridende, skaber derfor en konflikt. 

Agenten vil forsøge at udnytte til sin egen fordel, at der er et informations-gap som følge 

af den asymmetriske information. Overvågningsomkostningerne vil her også være meget 

store, hvis principalen skulle forsøge at udligne, at agenten har mere information. 

3.2.5 Interessekonflikt 

Så længe revisor er uafhængig fra ledelsen, som den skal kontrollere, er ovenstående 

situation jo ideel. Den nuværende lovgivning sikrer, at revisor overholder sin 

uafhængighed i det omfang, det er muligt, samt revisors egen kontrol heraf. Dog er de 

berygtede rådgivningsopgaver dér, hvor fokus ofte lægges i relation til uafhængighed. 

Europa-Kommissionen er blandt dem, som har fokus på antallet af stigende 

rådgivningsopgaver, som der foretages af revisor for den samme ledelse, som revisor 

reviderer. I Danmark er der også fokus herpå, som det blandt andet ses hos Danske 

Advokater, som ikke lægger skjul på, at det også skyldes forretningsmæssige hensyn 

samtidig med revisors uafhængighed, at de foretrækker, at revisor ikke skal rådgive mere 

end højst nødvendigt.16 

Andelen af rådgivningsopgaver udgør i 2014 58 % af den samlede omsætning hos BigFour, 

som består af Deloitte, EY, KPMG og PwC, hvor der ses en stigning fra tidligere år, og alt 

tyder på, at andelen af rådgivningsopgaver med tiden vil stige.17 Dette understøttes også 

af min egen oplevelse til daglig. 

                                                      
16http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2016-ugens-
kommentar/Ugens-kommentar-25-april ”Danske Advokater bruger ny revisorlov til at gå efter 
skatterådgivningen” af Charlotte Jepsen, 2016, set 30. juli 2016 
17http://www.big4.com/wp-content/uploads/2015/01/The-2014-Big-Four-Firms-Performance-Analysis-
Big4.com-Jan-2015.pdf ”THE 2014 BIG FOUR FIRMS PERFORMANCE ANALYSIS” side 2, afsnit 6, set 30. juli 
2016 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2016-ugens-kommentar/Ugens-kommentar-25-april
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2016-ugens-kommentar/Ugens-kommentar-25-april
http://www.big4.com/wp-content/uploads/2015/01/The-2014-Big-Four-Firms-Performance-Analysis-Big4.com-Jan-2015.pdf
http://www.big4.com/wp-content/uploads/2015/01/The-2014-Big-Four-Firms-Performance-Analysis-Big4.com-Jan-2015.pdf
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Der vil for revisor være et stort incitament til at udføre sin revision så billigt som muligt, da 

der så vil være en buffer i mindre forbrugt tid til eventuelle rådgivningsydelser, da det ofte 

kan være vanskeligt for revisor at fakturere et højt beløb for revisionsydelsen, hvorimod 

rådgivningsydelser kan være med til at øge omsætningen yderligere. Det kan endda være i 

revisors interesse at have en ualmindelig effektiv revision, således det er muligt at give 

afslag i prisen for revisionsydelsen. Ledelsen er netop også interesseret i at have så lave 

revisionsomkostninger som muligt, da dette indgår i rapporteringen til principalen og 

regnskabslæseren. En lavere omkostning til revisor vil endda også give mulighed for at 

rapportere endnu mere fordelagtigt, hvis det ville være tilfældet, at kvaliteten af 

revisionsydelsen blev kompromitteret af et lavere honorar til revision og dermed er 

risikoen større for ikke-opdagede fejl. 

Det er derfor muligt for ledelsen at påvirke revisors uafhængighed indirekte ved at give 

revisor mulighed for yderligere forretningsmuligheder, da det jo netop er ledelsen, som 

vælger, hvilken rådgiver de ønsker at benytte, og ikke generalforsamlingen. Ledelsen er 

hyret af generalforsamlingen til at varetage disse opgaver, og et lavt revisionshonorar 

viser generalforsamlingen, at ledelsen er dygtig til at forhandle honorarer, og at revisor 

roligt kan blive hyret til andre rådgivningsydelser. 

Jeg vil dog pointere, at dette blot er ét muligt scenarie, og det kan således ikke henføres til 

samtlige revisorer i branchen og ej heller til en påstand om, at revisorer sjældent er 

uafhængige. Samtidig har bl.a. Europa-Kommissionen fokus på, hvorledes man hele tiden 

kan mindske revisors uafhængighed gennem regulering. 

Problemstillingen for virksomhedsejerne og regnskabslæserne er åbenlys, hvor en revisor, 

som ikke længere kan betragtes som uafhængig, fremmer sin egne interesser for 

økonomisk vindings skyld, og derfor ikke længere varetager sit virke som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. I det tilfælde varetager revisor ikke længere den stilling, som han er 

valgt til af bestyrelsen, på grund af en interessekonflikt. Det betyder dog ikke, at 

besvigelser og lignende fra ledelsens side ikke bliver rapporteret af revisor. 
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Det er i strid med al god revisionsskik, revisor vil kunne ifalde ansvar herfor, og 

regnskabslæsers tillid til revisor vil endvidere lide kraftig skade. Det er heller ikke i revisors 

interesse, da der stadig er 42 % af omsætningen, som stammer fra salg af revisionsydelser, 

samt det faktum, at en revisionsydelse kan medføre yderligere mersalg af rådgivning. Hvis 

revisor primært fokuserer på omkostningerne ved revisionen og effektiviteten, vil dette 

sandsynligvis medføre fejl i flere rapporteringer og revisionspåtegninger. Incitamentet fra 

revisor til at være kritisk og rapportere kritisk kan blive påvirket, og man kan frygte, at 

revisor ikke ønsker at påtegne regnskaber med en modificeret konklusion i form af 

supplerende oplysning eller forbehold. 

Det betyder ikke, at revisor ellers ville have opdaget samtlige fejl, da dette ikke afhænger 

af revisionshonorarets størrelse. Men det kan have den virkning, at omfanget af revisors 

arbejde ikke er så omfattende, som regnskabslæser forventer og ønsker. Disse 

forventninger vil altid være højere, end hvad revisor egentlig leverer, hvilket ikke 

nødvendigvis skal forstås negativt, da det er et udtryk for, at der er stor tillid til revisor fra 

offentlighedens side, hvilket i sidste ende har afgørende betydning for revisorfaget. 

I tillæg hertil kan der opstå problemer for regnskabslæser, hvis der kan stilles 

spørgsmålstegn ved tilliden til revisors uafhængig, og hvem han egentlig arbejder for. Der 

er tale om et habilitetsspørgsmål i og med, at offentligheden har en forventning om, at de 

kan have fuld tillid til professionen og dens udøvere, hvilket er hele fundamentet for 

professionen som helhed. 

Denne interessekonflikt er uheldig sammen med den forventningskløft, som eksisterer 

mellem revisor og regnskabslæser, da regnskabslæser forventer en 100 % uafhængig 

revisor til at varetage sine interesser og sikre de finansielle oplysningers korrekthed og 

ikke ledelsens interesser. Såfremt denne tillid til revisor ikke kan opnås og fastholdes, 

mister revisorbranchen jo sin værdi og vil være en overflødig ydelse. 
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I det kommende afsnit vil jeg diskutere, hvilke forventninger regnskabslæserne har til 

revisor, og at forventningskløften er mere end en forventning om, at revisor arbejder i 

principalens interesse. Revisor skal også udføre visse handlinger og et stykke arbejde af en 

særlig kvalitet. 

3.3 Regnskabslæsers forventninger 

Det er nødvendigt at få identificeret, hvem regnskabslæseren er, og hvad denne har af 

forventninger til revisors arbejde. Efter at de øvrige elementer i forventningskløften er 

blevet afdækket, er det derfor nu nødvendigt at undersøge, hvilke forventninger 

offentligheden har til revisor. 

Hvem er regnskabslæser? I årsregnskabslovens § 12, stk. 2 er begrebet regnskabsbruger 

defineret, og de, som er omfattet af denne definition, er: offentlige myndigheder, 

virksomheder, organisationer og samtlige personer, hvis økonomiske beslutning kan 

risikere at blive påvirket af årsrapportens bestanddele og indhold. Herudover indgår også 

potentielle og nuværende investorer, kreditorer m.fl. Det kan derfor fastslås, at der er tale 

om et vidt begreb, og at en præcis definition heraf eller en udtømmende liste ikke vil være 

en lille opgave at udføre og muligvis også en uden et endegyldigt svar. Det er ikke 

afhandlingens opgave eller formål at identificere de fælleskarakteristika, som 

regnskabslæserne har, men det fremgår tydeligt, at der er stor diversifikation iblandt 

regnskabslæserne, herunder også hvad deres interesseområder i regnskabet måtte være, 

og hvilke informationer de måtte finde særligt brugbare. 

Jeg vil ikke gå i dybden med hver gruppe af regnskabslæsere her, men mere beskrive den 

generelle forventning om, hvad der forventes udført af revisor. Der vil være veluddannede 

regnskabslæsere, som med deres baggrund vil have bedre chancer for at forstå revisors 

arbejde og handlinger, men det vil her være nødvendigt at tage udgangspunkt i, at ikke 

alle har den baggrund, og i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser skal der tages 

hensyn til samtlige regnskabslæsere, som beskrevet ovenfor. 
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For mange regnskabslæsere vil det være svært uden en revisionsmæssig uddannelse eller 

baggrund at forstå udtrykket ’tilstrækkeligt revisionsbevis’ samt de handlinger, som 

revisor skal udføre for at kunne opnå dette og derved afgive en påtegning med en positiv 

konklusion. 

Det kan ikke forventes, at revisor undersøger alt under en revision, og derfor er det også 

udgangspunktet, at det forventer regnskabslæser ikke af revisor. En påtegning på et 

regnskab af revisor er ikke en garanti for, at der ikke er fejl eller kan findes fejl i 

regnskabet, men en udtalelse om, at der er høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation. Det er netop revisors rolle i forhold til en 

virksomhed at foretage en udtalelse med stor sikkerhed, da det jo ikke er revisor, som har 

ansvaret for at udarbejde virksomhedens årsrapport, men derimod ledelsen. 

I princippet er revisors eneste og fornemmeste opgave at kontrollere, hvorvidt ledelsen 

har rapporteret korrekt via sit regnskab til slutbrugeren, regnskabslæser. Det er derfor af 

afgørende betydning, at regnskabslæseren har samme opfattelse af revisors ansvar i 

forbindelse med aflæggelse af en årsrapport, og ved, hvem som har ansvaret for hvad. Se 

også tidligere afsnit 3.2 om agentteorien. 

Der blev i 2012 foretaget en omfattende undersøgelse blandt regnskabslæsere, der 

konkluderede, at regnskabslæserne ikke var enige om, hvilken rolle revisor har i forhold til 

virksomhederne, men derimod var de relativt enige og forstående over for, hvilket ansvar 

ledelsen har. Undersøgelsen illustrerer endvidere, at selvom der er forståelse for, hvilket 

ansvar ledelsen har i forhold til regnskabet, ledelsens ansvar i relation til besvigelser samt 

ledelsens ansvar i forhold til at sikre korrekte rapporteringer til regnskabslæser, så er der 

stadig stor tvivl om, hvilken rolle og hvilket ansvar revisor har i forbindelse hermed.18 

Undersøgelsen peger særligt på, at regnskabslæserne har høje forventninger til revisor og 

den del af ansvaret, som revisor bærer, eller forventes at bære, i forbindelse med 

                                                      
18 “The ISA 700 Auditor's Report and the Audit Expectation Gap – Do Explanations Matter?” af Anna Gold, 
Ulfert Gronewold, Christiane Pott, International Journal of Auditing, april 2012, side 9-17 
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aflæggelse af et regnskab og udarbejdelse af en årsrapport. Det forventes således, at 

revisor bærer en stor opgave, langt ud over kontrollen af ledelsen. I tillæg til denne 

undersøgelse er der udarbejdet en anden undersøgelse, som underbygger samme 

resultat, som illustrerer, hvorledes offentligheden, som her er forstået ved bl.a. 

journalister og aktionærer, i høj grad har indtrykket af, at revisor skal opstille og udarbejde 

årsregnskabet for virksomheden. Forbavsende nok delte flere virksomhedsledere den 

samme mening om revisors rolle i undersøgelsen.19 

Det fremgår af undersøgelserne, at regnskabslæserne generelt har større forventning til 

revisor, end hvad revisor faktisk foretager sig og har ansvar for. Det tyder dog på, at der 

også er en misforståelse af revisors arbejde, og hvilke handlinger han udfører for at opnå 

sit revisionsbevis, som danner grundlag for en konklusion i revisionspåtegningen. 

3.3.1 Revisionspåtegning og regnskabslæsers brug heraf 

Det er vigtigt, at revisor er uafhængig og agerer professionelt i sit hverv som 

offentlighedens tillidsrepræsentant, da en revisionspåtegning jo kun har værdi for 

offentligheden, så længe der er tillid til revisors arbejde og revisor selv. Hvis der dannes 

mistillid, eller tilliden til revisor helt bortfalder, vil revisor med stor sandsynlighed miste 

sine opgaver fremadrettet, også jf. tidligere afsnit om agentteori, da det som beskrevet er 

principalen, der hyrer revisor til at fungere som kontrollant. Såfremt revisor ikke kan 

udføre den opgave effektivt og til fuld tilfredshed, vil principalen ikke længere have behov 

for revisors ydelser. 

Ved afgivelse af en revisionspåtegning giver revisor en konklusion på det arbejde, han har 

udført, og dermed, når denne færdiggøres og underskrives, gives der et tryghedsstempel 

og et troværdighedsbevis til regnskabet. Såfremt ledelsen udøver besvigelser eller andet, 

kan revisor ændre sin påtegning og konkludere, hvad han er uenig i. Påtegningen 

indeholder herudover også beskrivelse af, hvad ledelsen har ansvar for i forbindelse med 

aflæggelse af årsregnskabet sammen med revisors ansvar. Der gives en kort beskrivelse af 

                                                      
19 ”Forventningskløften i Danmark” af Mark Larsson, CBS, 2011, afsnit 6.8, side 52-56 
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revisionen i overordnede træk samt en udtalelse om ledelsesberetningen, som for mange 

år siden var omfattet af selve revisionen. 

På denne baggrund kan man sige, at der ikke kun er tale om en konklusion, men også en 

mulighed for at forstå revisors ansvar og hans udførte arbejde. Som beskrevet ovenfor er 

det dog ikke lykkedes at få regnskabslæser til at forstå dette fuldt ud. Der er lavet en 

undersøgelse i april 2012, hvor der skete en opdatering af revisionspåtegningen af netop 

samme grund, og hvor ændringen viste sig ikke at have en betydning eller værdi for 

regnskabslæserne. Regnskabslæserne er faktisk kun interesseret i, hvorvidt der er en 

blank revisionspåtegning med en positiv konklusion.20 

Der er endvidere foretaget en anden undersøgelse i 2012, som viste, at ca. 92 % slet ikke 

læste revisors påtegning på regnskabet, da de mente, de kunne få de samme oplysninger 

andre steder i årsrapporten, og at det blot er standardtekst, som er i påtegningen, uden 

særlig værdi og budskab.21 

En stor del af kritikken skyldes manglende kommunikation via revisionspåtegningen, da 

der ikke tydeligt, men kun overordnet kommunikeres gennem denne. Der gives ingen 

specifikke oplysninger eller udførte handlinger, og derfor opnås der ikke særlig god 

forståelse af revisors ansvar. Dette kommer også til udtryk jf. ovenstående undersøgelse, 

hvor der tegnes et billede af, at det primært er konklusionen, som læses, og som er 

interessant for regnskabslæser. Det virker til, at regnskabslæserne gerne vil have uddybet 

konklusionen med mere tekst omkring de handlinger, der udføres, og at det ikke blot er en 

standardtekst, som tilsyneladende efterlyses. Det er bemærkelsesværdigt, at revisors 

eneste måde at kommunikere til regnskabslæser på, nærmest bliver sprunget over af 

regnskabslæser, da det opfattes som en standardtekst uden værdi. 

                                                      
20 “The ISA 700 Auditor's Report and the Audit Expectation Gap – Do Explanations Matter?” af Anna Gold, 
Ulfert Gronewold, Christiane Pott, International Journal of Auditing, april 2012, side 9-17 
21”Forventningskløft - revisors rapportering af going concern” af Lene Bach Jensen, CBS, 2012, afsnit 6.1, side 
71-90 
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3.4 Mangelfuld regulering? 

Dette afsnit vil omhandle, hvorvidt der er tale om mangelfuld regulering. 

Implementeringen af standarden om udvidet gennemgang udfordrer emnet mangelfuld 

regulering, idet der i lovforslaget L26 lægges op til, at udvidet gennemgang skal være et 

alternativ til revision, som skrevet i lovforslaget: 

"Det er dog regeringens forventning, at erklæringsstandarden vil være et reelt alternativ 

for de fleste af de omfattede virksomheder."22 

Herudover skal den mindske erhvervslivets administrative byrder samt henvende sig til 

størstedelen af regnskabsklasse B-virksomhederne.23 Men kan dette gøres samtidig med, 

at kvaliteten af revisors arbejde opretholdes og regnskabslæsers behov opfyldes? 

Det er tydeligvis regeringens plan, at udvidet gennemgang skal være et alternativ til 

revision, hvorfor regnskabslæserne vil forvente en revisionslignende ydelse, og den 

positivt formulerede konklusion indikerer, at der er tale om næsten det samme som 

revision. Dette på trods af, at revisor ikke opnår høj sikkerhed for sin konklusion. Denne 

fremgangsmåde er faktisk i strid med den internationale begrebsramme fra IFAC, da kun 

en høj grad af sikkerhed kan medføre en positivt formuleret konklusion. 

Erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-11 regulerer den afgivelse af erklæring som gives ved 

udvidet gennemgang. Det fremgår også af interviews foretaget med Erhvervsstyrelsen, at 

de ikke mener at de er underlagt hvad IAASB mener, men har udarbejdet dette produkt, 

grundet efterspørgsel efter det.24 

Det indikerer også, at det er revisors opgave at informere samfundet om udvidet 

gennemgang, da det på nuværende tidspunkt ikke ligger information tilgængelig hos 

                                                      
22 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf "L26 - Forslag til lov 
om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Med kommentarer", punkt 1.1, afsnit 7, set 25. juli 2016 
23http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf "L26 - Forslag til lov 
om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Med kommentarer", punkt 1.1, afsnit 2, set 25. juli 2016 
24 ”Udvidet gennemgang – Extended review” af Camilla Lillemose Dose og Kenneth Buch Knudsen, CBS, 
2013, side 87, afsnit 3 i et interview med Erhvervsstyrelsen 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf
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Erhvervsstyrelsen. Dette indikerer, at rimelighedskløften forstørres idet at revisor ikke har 

mulighed for at informere samtlige regnskabslæsere herom. En stor del af 

regnskabsbrugerne er således ikke informeret om sondringen mellem revision efter de 

internationale standarder og revision efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om 

udvidet gennemgang. Regeringen har alene fokuseret på de administrative lempelser og 

ikke på konsekvenserne af disse for regnskabslæserne, da revision indeholder nogle 

faglige krav baseret på internationale standarder. 

Det er samtidig problematisk, at FSR omtaler standarden som udvidet gennemgang og på 

intet tidspunkt linker standarden sammen med revision i en sådan grad, som standarden 

ellers er blevet præsenteret og ”solgt” af regeringen i lovforslaget. Det virker, som om FSR 

forsøger at beskytte ”brandet” revision og derfor ikke vil kalde standarden for andet end 

udvidet gennemgang, og i deres vejledning sammenligner de det nærmest med review: 

”En udvidet gennemgang udført efter denne standard kræver, at revisor:  

 planlægger og udfører reviewhandlinger med henblik på at opnå begrænset 

sikkerhed for sin konklusion om årsregnskabet. Reviewhandlinger består primært 

af forespørgsler og analytiske handlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis 

til at drage en konklusion om årsregnskabet (jf. afsnit 29-42). Reviewhandlinger 

kan også omfatte andre handlinger, såfremt revisor anser dette for mere effektivt 

(jf. afsnit A65) 

 udfører supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for 

sin konklusion om årsregnskabet i forhold til en reviewopgave (jf. afsnit 43)  

 udformer og udfører de yderligere reviewhandlinger, som revisor finder 

nødvendige efter omstændighederne for at blive i stand til at konkludere om 

årsregnskabet, når revisor bliver opmærksom på forhold, der giver grund til at 

mene, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation (jf. afsnit 44).” 25 

Det fremgår tydeligt af de senere afsnit i afhandlingen, at der er forskel på kvaliteten af 

hhv. revision og udvidet gennemgang, hvorfor der med disse færre handlinger ved udvidet 

                                                      
25 ”Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven”, FSR, 2013, 
side 3 
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gennemgang må være nogle virksomheder eller interessenter, som hen ad vejen lider 

økonomiske tab. 

Det kan endvidere diskuteres, om FSR har opført sig illoyalt over for regeringen for at 

varetage sin egen forretning, og om de har været tilstrækkeligt habile i deres udarbejdelse 

af vejledningen om udvidet gennemgang. Det er i tillæg hertil bemærkelsesværdigt, at FSR 

ikke i høringssvaret til L26 lovforslaget stiller spørgsmålstegn til denne nye erklæring eller 

ved de lempelser og besparelser, som det forventes at ville medføre. En mulig forklaring 

herpå kan være, at i og med de medvirker til at udarbejde standarden, vil dette holde dem 

beskæftiget med arbejde idet at et muligt alternativ ville være en lempelse af 

revisionspligten uden at noget træder i stedet for. 

Det er min vurdering og konklusion, at der er tale om mangelfuld regulering og som følge 

deraf forstørres forventningskløften, da udvidet gennemgang ikke har de samme 

handlinger integreret i standarden, som ISA’erne i den normale revision har og omtales 

som revision af regeringen, men ikke af FSR og revisorerne. 

3.5 Delkonklusion på forventningskløften 

Dette afsnit har haft til formål at belyse forventningskløften og elementerne, som indgår 

heri, samt om forventningskløften ikke er blevet forstørret. Der er primært to elementer i 

forventningskløften, som er henholdsvis forventningerne fra offentligheden og revisors 

udførte arbejde. Der eksisterer dog elementer, som ikke er omfattet af modellen og 

definitionen af Brenda Porter, som også den agentteoretiske model beskriver. Det er en 

helt klar forudsætning, at revisor handler i principalens interesse, samt at revisor er 

uafhængig og ikke tænker på egne økonomiske interesser. Revisor er netop valgt af 

principalen til at foretage kontrol af agenten og sikre korrekt og besvigelsesfri 

rapportering. Problemstillingen er her, hvis revisor har et godt samarbejde med agenten 

og fx har flere arbejdsopgaver ud over selve revisionen, de tidligere nævnte 58 % af 

omsætningen hos de største revisionsvirksomheder. 
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Selve problemstillingen er noget, som Europa-Kommissionen har arbejdet med i flere år 

og løbende udarbejder forslag til, hvorledes man kan begrænse revisors muligheder for at 

udføre rådgivningsydelser og lignende for den agent, som man er ansat af principalen til at 

kontrollere. Det skyldes dels, at revisor er professionel, dels at revisorfaget tilhører en 

profession, hvorom det gælder, at det – hvis der mangler gennemsigtighed om interessen 

hos den professionelle, eller endnu værre: at den professionelle er inhabil – vil ødelægge 

tilliden og skade regnskabslæserne, da tilliden i så fald vil være baseret på et forkert eller 

urimeligt grundlag. 

Det har vist sig, at regnskabslæserne ikke har den samme opfattelse af revisors påtegning 

og konklusion, som revisor har. Faktisk forventer en del af offentligheden, at revisor i 

samarbejde med ledelsen har opstillet og udarbejdet årsrapporten. Herudover er der stor 

tvivl og misforståelser omkring revisors udførte arbejde, hvor forventningen er langt 

højere, end hvad der faktisk udføres for at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis. Urimeligt 

høj. En stor mængde regnskabslæsere forventer, at revisor foretager grundig 

detailrevision, men dette er individuelt på kundeniveau, da revisionen skal foretages mest 

effektivt ifølge standarderne. Meget tyder på, at reguleringen ikke er fyldestgørende, og 

folk efterspørger mere konkrete beskrivelser og tekster i revisionspåtegningen. Mange 

læser umiddelbart kun konklusionen for at finde ud af, om den er positiv, uden forbehold 

og supplerende oplysninger. De øvrige oplysninger indhenter de andetsteds i 

årsrapporten.  

Konklusionen er åbenlys, og forventningskløften eksisterer i høj grad stadig i dag. Der 

tegner sig et billede af, at forventningskløften ikke er blevet reduceret, men at 

regnskabslæser ønsker yderligere uddybning. Det er dog imod IAASB’s principper at skrive 

ikke-standardiserede påtegninger, frem for standardiserede, da specifikke påtegninger vil 

differentiere det produkt, som revisor leverer, hvilket som udgangspunkt ikke skal være 

muligt, da det er en profession, hvor alle revisorer bør og skal kunne levere det samme 

produkt.  
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Det er endvidere min vurdering og konklusion, at der er tale om mangelfuld regulering og 

som følge deraf forstørres forventningskløften ved introduktionen af denne ”Standard om 

udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter Årsregnskabsloven”, både 

som følge af, at der er færre substanshandlinger som skal udføres, men regeringen stadig 

omtaler det som revision og regnskabslæser forventer derfor stadig en revisionslignende 

ydelse. Det kan diskuteres om FSR og revisorerne har opført sig illoyalt over for regeringen 

ved implementering af udvidet gennemgang i deres tydelige omtale af dette, som noget 

der minder mere om review and revision. Der må logisk set også være nogle som lider 

økonomiske tab ved dette, hvis at udvidet gennemgang sælges af nogle som revision, men 

handlingerne som gennemgået i denne afhandling, ikke er tilsvarende, men mere 

lempelige og af en lavere kvalitet. Dette økonomiske tab er jo netop hvad regeringen har 

ønsket at modarbejde ved indførslen af standarden. 

4. Diskursanalyse 

I dette kapitel vil jeg gennemgå og foretage en introduktion til diskursteori og diskursteori 

som en praktisk analytisk tilgang. Der er ingen teorier eller metoder, som vil blive 

foretrukket frem for andre, eller udelukket. For at kunne foretage en diskursanalyse i 

denne afhandling er det nødvendigt at få analyseobjektet identificeret. Alle analyserne i 

afhandlingen tager udgangspunkt i analysemodeller funderet af teoretikerne Ernesto 

Laclau og Chantal Mouffe samt viderebearbejdelser heraf, blandt andet foretaget af Anne 

Klara Bom. 

Med en diskursteoretisk tilgang kan den nye erklæringsstandard blive udstyret med lige så 

mange forskellige diskursive holdninger, som når den knyttes til værdisæt i 

repræsentationel praksis. Et sådant tegn betegnes i diskursteori som en ”flydende 

betegner”26 jf. Ernesto Laclau. Diskursanalyse skal ikke bare forstås som en måde, hvorpå 

man nærmer sig empiri og analyserer dette, men derimod mere som en samlet pakke, 

                                                      
26 Et ord, som indgår i en ækvivalenskæde, men som i sig selv ikke er klart defineret 
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hvor både det teoretiske og det analysemetodiske bliver ”gennemsyret”27, hvorfor jeg har 

opdelt dette kapitel i 2 dele. 

Den første del indeholder en redegørelse for diskursanalyse som en disciplin for den 

ontologiske betingelse, som teorien fastsætter, samt hvordan diskursteorien i min 

afhandling skal forstås og anvendes til analyse. 

Anden del af dette kapital redegør for den konkrete analysemetode og vil endvidere 

indeholde et indblik i den såkaldte 3-delte analysemodel. 

4.1 Diskursanalyse som disciplin 

Enhver form for diskursanalyse er socialkonstruktivistisk og er en tilgang til videnskaben, 

som tager udgangspunkt i en filosofisk tankegang om, at alle forståelser er skabt af 

menneskers sociale interaktion.28 

Socialkonstruktivismen opstod som en del af kritikken af positivismen, som oprindeligt 

startede i 1960’erne, og de fire punkter, som kendetegnede denne, er ofte blevet 

genanvendt og citeret siden.29 Vivien Burr sætter blandt andet fokus på at tage afstand 

fra, at der findes en objektiv sandhed om verdenen, og at menneskers opfattelser af 

denne er skabt gennem det sprog, som anvendes i talen herom. Herudover mener hun, at 

den måde, vi mennesker forstår verden på, ikke er absolut, og at menneskelige handlinger 

er lejret i historien, og derfor er kontingent. Hun sætter endvidere fokus på, at 

menneskers opfattelse og forståelse af verden sker gennem social interaktion, og derfor er 

det ikke muligt i praksis at opnå én samlet opfattelse og forståelse af verden. Det sidste af 

Vivien Burrs fire punkter omhandler, at de ting, som mennesker når til enighed om, har 

konsekvenser for såvel ikke-handlinger som sociale handlinger. 

                                                      
27 ”Diskursanalyse som teori og metode” af Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips, Roskilde 
Universitetsforlag, 1999, side 12 
28 ”Diskursanalyse som teori og metode” af Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips, Roskilde 
Universitetsforlag, 1999, side 13 
29 “Introduction to social constructionism” af Vivien Burr, London Sage, 1995, side 2-5 
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Det socialkonstruktivistiske gennembrud medførte en sproglig vending, og dette nye fokus 

på sproget og sprogets magt gav derfor plads til at udføre diskursanalyse som en disciplin, 

hvor alle analytiske tilgange fokuserer på, hvorledes synet på verden skabes af 

menneskers anvendelse af sproget. 

Denne diskursive vending og diskursanalyse generelt mødes med kritik fra flere kredse. En 

mulig grund til denne kritik er, at vendingen ikke har den samme nyhedsværdi længere, og 

at diskursanalyse gennem de senere årtier har udviklet til et begreb, som har ufatteligt 

mange forskellige meninger og forståelser.30 

Der eksisterer ikke enighed om, hvordan diskursanalyse skal udføres forsvarligt, formentlig 

som følge af, at disciplinen omfatter elementer fra alverdens forskellige videnskabelige 

skoler, herunder blandt andet historie, samtaleanalyse, filosofi og socialpsykologi, bare for 

at nævne nogle få. I år 2000 gættede en kendt diskurspsykolog på, at der fandtes mindst 

57 måder at beskrive diskursanalyse på, og dette tal er uden tvivl blevet større siden.31 

Alt efter hvilken af ovenstående akademiske tilhørsforhold en given forsker måtte have, er 

af afgørende betydning for, hvilke elementer i analysen hvorpå der lægges mest vægt. En 

filosof vil formentlig være mest interesseret i makrodiskursernes udvikling over tid32, 

mens for eksempel politiske teoretikere vil fokusere på samfundets udvikling. 

Skal man stille det lidt forenklet op, kan man opdele de ovenstående kategorier i to typer 

kritikere af diskursanalyse. På den ene side har vi forskere, som kritiserer 

socialkonstruktivisme og også postmodernisme, og på den anden side har vi forskere, som 

kritiserer aspekter af analysens egne betingelser. 

                                                      
30 "Affect and Emotion: A New Social Science Understanding" af Margaret Wetherell, London Sage, 2012 
31 “Rosalind Gill: Discourse analysis” in "Qualitative Researching with Text, Image and Sound" af Martin W. 
Bauer og George Gaskell, London Sage, 2000 
32 "The Archaeology of Knowledge: And the Discourse on Language" af Michel Foucault, Vintage Books, 1982 
(original trykket i 1969) 
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Det første sæt forskere er særligt kritiske over for den filosofiske præmis, at menneskers 

sprog skaber vores syn på verden.33 

Som tidligere nævnt tager den grundlæggende forståelse for strukturen og indholdet af 

diskurser udgangspunkt i den diskursteori, som er grundlagt af Ernesto Laclau og Chantal 

Mouffe. I det følgende afsnit vil jeg derfor fokusere mere dybdegående på den kritik, der 

er rettet mod netop denne form for analyse. 

Ernesto Laclaus og Chantal Mouffes diskursteori er blevet ofre for kritik, idet de aldrig har 

medtaget konkrete empiriske eksempler og kun præsenterer en opfattelse af mennesker, 

hvorfor Chantal Mouffe senere hen har forsøgt at uddybe teorien i sin bog ”Feminism, 

Citizenship and Radical Democratic Politics”.34 Idet diskursteorien ikke anvender empiri, 

bekræfter det blot, at den oprindelige diskursteori er, hvad den udgiver sig for at være: en 

teori. Det er ikke muligt at analysere på praksis uden empiri, der afspejler denne praksis, 

men de to teoretikere har ikke fremlagt nogen råd eller vejledning til, hvorledes 

diskursteorien kan og bør anvendes af andre, hvorfor der som tidligere nævnt nok også er 

opstået så mange meninger omkring diskurser. 

At de har valgt ikke at give metodologiske råd eller vejledning i brug af diskursteorien har 

medført en del kritik – også fra andre forskere, som selv anvender diskursteori. 

Teoretikeren David Howarth fremhæver blandt andet, at manglen på metodologiske 

retningslinjer og manglen på vejledning er et stort problem i teorien. Han understreger 

herudover, at såfremt dette aspekt ikke udvikles, vil der fortsat være problemer med at 

tilføre empiri til diskursanalyser.35 

                                                      
33 "Diskurs og konstruktion - en samfundsvidenskabelig kritik af diskursanalyser og socialkonstruktivismer" af 
Nils Bredsdorff, Forlaget Sociologi, 2002 
34 “Chantal Mouffe: Feminism, Citizenship and Radical Democratic Politics” in “Feminists Theorize the 
Political” af Joan W. Scott og Judith Butler, Routledge, 1992, side 369-384 
35 "David Howarth: Discourse theory and political analysis" in "Research Strategies in the Social Sciences: A 
Guide to New Approaches" af Elinor Scarbrough og Eric Tanenbaum, Oxford University Press, 1998, side 268-
293 
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Som følge af alt dette har belgiske forsker Nico Carpentier foreslået en metodisk 

anvendelse af diskursteorien, hvor de oprindelige begreber ikke anses som én 

pakkeløsning, men i stedet som retningsgivende begreber, som informerer forskeren om, 

hvor han skal kigge, og hvad han skal kigge efter. Forslaget indebærer endvidere, at man 

baserer sine diskursanalyser på empirisk materiale.36 

Det fremgår af redegørelsen nedenfor om diskursteorien, at menneskelig ageren ikke 

spiller en særlig væsentlig rolle i teorien, da diskurs i teorien indeholder alting, og derfor 

er menneskers handlinger alene forstået igennem de positioner, som de måtte indtage i 

diskursen. De svage begreber i diskursteori og kritikken heraf omkring 

handlemulighederne hos mennesker har måske mere rod i en generel kritik af 

menneskeopfattelsen i postmodernismen jf. Henrik Kaare Nielsen: 

”At frakende disse tænkende og handlende individer status af subjekter og i stedet – som i 

poststrukturalistisk eller postmoderne tænkning – italesætte dem som marionetter for 

selvberoende diskurser eller egenlogiske tegnsystemer, forekommer at være en 

problematisk reduktion af kompleksiteten i den sociale praksis’ konstitutionsproces.”37 

Der rettes en lignende kritik fra Margaret Wetherell mod teorien og hun argumenterer 

for, at mennesker kan agere flere positioner på samme tid og foreslår derfor, at begrebet 

”subjektpositioner” skal erstattes med ”fortolkningsrepertoire” grundet mangelfuldhed i 

det oprindelige begreb. Et fortolkningsrepertoire er mere anvendeligt som analysebegreb, 

idet det gør det muligt at gå fra teori til praksis.38 

                                                      
36 ”Nico Carpentier: Deploying discourse theory. An Introduction to discourse theory and discourse 
theoretical analysis” in “Media and Communication Studies Interventions and Intersections” af Nico 
Carpentier, Ilija Tomanic Trivundza, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Ebba Sundin, Tobias Olsson, Richard 
Kilborn, Hannu Nieminen og Bart Cammaerts, Tartu University Press, 2010, side 251-265 
37 "Kritisk teori og samtidsanalyse" af Henrik Kaare Nielsen, Århus universitetsforlag, 2001, side 17 
Set den 28. august 2016 på: http://pure.au.dk/portal/files/55814487/kritisk_teori_og_samtidsanalyse_1.pdf  
38 "Positioning and Interpretative Repertoires: Conversation Analysis and Post-Structuralism in Dialogue" af 
Margaret Wetherell, Discourse & Society 9, 1998, side 431-456 

http://pure.au.dk/portal/files/55814487/kritisk_teori_og_samtidsanalyse_1.pdf
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Det kan være en udfordring med analysemetoden, da der er flere tilgange, som stammer 

fra forskellige videnskabelige skoler, som tidligere nævnt, også modstridende skoler, 

hvorfor det kan være nødvendigt at rangordne disse, således at man opnår en mere 

entydig ontologisk præmis. Det er i denne afhandling diskursteorien anlagt af Ernesto 

Laclau og Chantal Mouffe, som sætter præmisserne, og det skal fremhæves, at det er 

analytikeren som foretager analysen, som sætter disse præmisser. 

Med anvendelsen af diskursteoriens begreber er det muligt at analysere, hvordan 

implementeringen af den nye erklæringsstandard repræsenteres og iscenesættes som et 

diskursivt element. Ydermere kan man komme nærmere en afklaring af, hvordan de 

supplerende praksisorienterede begreber kommer til udtryk i praksis. 

4.2 Diskursteoriens ontologi 

Ernesto Laclaus og Chantal Mouffes teori omkring diskurs tager udgangspunkt i 

ontologiske fastsatte præmisser, som er ufravigelige i en analytisk sammenhæng, hvorfor 

disse præmisser også anvendes i denne afhandling. Det overordnede formål med 

diskursteori er at undersøge, hvordan en mening bliver genereret, og den vigtigste præmis 

er, at alt betragtes som diskursivt, hvorfor der ikke eksisterer meninger, uden de er 

diskursive. Som de to teoretikere beskriver det: 

“An earthquake or the falling of a brick is an event that certainly exists, in the sense that it 

occurs here and now, independently of my will. But whether their specificity as objects is 

constructed in terms of “natural phenomena” or “expressions of the wrath of God”, 

depends upon the structuring of a discursive field. What is denied is not that such objects 

exist externally to thought, but the rather different assertion that they could constitute 

themselves as objects outside any discursive condition of emergence.”39 

                                                      
39 "Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics" af Ernesto Laclau og Chantal 
Mouffe, Verso London, 1985, side 108 
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En diskurs er fastlåst rent sprogligt, og det antages derfor, at der inden for diskursen tales 

samme sprog uden afvigelser.40 Derved er der i diskursen tale om, at alle tegn og 

relationer er faste, hvor tegn i teorien kaldes for ”momenter”, som struktureres omkring 

et særligt moment kaldet ”nodalpunktet”.41 42 

Ifølge diskursteorien vil der heriblandt være nogle, som er åbne over for mange forskellige 

meninger og diskurser, som kan identificeres som nodalpunkter. Sådan et tegn, som 

tidligere beskrevet i afsnit 4, kaldes en ”flydende betegner”. 

Opfattelser og definitioner vil diskursteoretisk set udspringe af de mest magtfulde 

diskurser, og til at betegne disse har de to teoretikere integreret ”hegemoni”-begrebet, 

som oprindeligt stammer fra Gramscis. Ved anvendelse af dette begreb frem for det 

oprindelige magtbegreb sættes der netop streg under det helt centrale, netop at 

magtpositioner ikke er absolutte, men kan udfordres og ændres.43 Der vil dog i perioder 

være en bred enighed om, hvilken diskursiv mening man har om et bestemt fænomen 

også kaldet ”objektiveret” af Ernesto Laclau, hvilket indebærer, at det er så naturligt et 

indhold, at det virker utænkeligt at udfordre det. Med denne opnåede ro omkring 

betydningerne i diskursen er der opnået en status af ”sedimentering”.44 Det er dog kun 

midlertidigt, da selv de meste objektive og naturlige diskurser kan blive truet af alle de 

betegnelser (”elementer”), der blev fravalgt ved fastlæggelse af den oprindelige diskurs. 

De fravalgte elementer befinder sig i det, som Laclau og Mouffe kalder ”det konstitutive 

ydre”, som er et begreb for de elementer, som ikke er en del af diskursen, indtil der sås 

tvivl om diskursens indhold, og disse elementer kan true diskursen og det objektiverede 

                                                      
40 "Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics" af Ernesto Laclau og Chantal 
Mouffe, Verso London, 1985, side 105 
41 "Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics" af Ernesto Laclau og Chantal 
Mouffe, Verso London, 1985, side 112 
42 Nodalpunktet er det centrale begreb og/eller personer som man ønsker at analysere diskursen om 
43 "Power and Representation: Politics, Theory, and Contemporary Culture" af Ernesto Laclau, New York 
Columbia University Press, 1993, side 28 
44 "Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics" af Ernesto Laclau og Chantal 
Mouffe, Verso London, 1985, side 110 
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indhold. Sådan en situation kaldes ”dislokation”, når den oprindelige diskurs bliver 

forstyrret, og man pludselig ikke taler om et emne på samme måde længere, hvorfor man 

herefter begynder på en yderlig bearbejdelse af diskursen. Denne kamp kaldes en 

”hegemonisk intervention”, hvor disse elementer uden for diskursen anvendes til at true 

den oprindelige diskurs.45 

I diskursteori skabes der sociale grupper gennem den måde, hvorpå mennesker taler, da 

mennesker ofte taler på vegne af en gruppe og dermed gør sig selv til repræsentanter for 

en gruppe. Denne proces indebærer et helt centralt element, som kaldes 

”repræsentation”, som ifølge Ernesto Laclau er, når en person udtaler sig med brugen af 

”vi”, som om det er på vegne af en hel gruppe, og på denne måde bliver personen 

repræsentant for en gruppe, en gruppe som måske først er opstået ved netop denne 

persons udtalelse. Grupper holdes sammen ved at skabe ”myter”, som foregår ved, at en 

gruppe omtaler en ”flydende betegner” som en repræsentant for sin gruppe, og derved 

skabes en mytisk fortælling.46 

Alle menneskers identitet skabes gennem italesættelse, og i denne afhandling anvendes 

diskursteorien som fundamentet for den teoretiske ramme og sætter præmisserne for, 

hvordan implementeringen af standarden om udvidet gennemgang og dens omtale 

betragtes som et analyseobjekt. 

Der tages udgangspunkt i diskursteorien som analyseværktøj, og der sættes fokus på 

sproget som eneste mulighed for en analyse af emnet. Som tidligere beskrevet har 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe ikke anført retningslinjer eller vejledning i anvendelse af 

teorien, hvorfor denne ikke kan anvendes som analyse uden videre bearbejdelse. 

                                                      
45 "Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics" af Ernesto Laclau og Chantal 
Mouffe, Verso London, 1985, side 282 
46 "Power and Representation: Politics, Theory, and Contemporary Culture" af Ernesto Laclau, New York 
Columbia University Press, 1993, side 289-290 
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4.3 Bearbejdelse og operationalisering af diskursteori 

Diskursteorien af Ernesto Laclau og Chantal Mouffe anvendes primært inden for politik og 

politisk teori og tager udgangspunkt i Michel Foucault, som man mener, er ophavsmanden 

til diskursanalyse. Michel Foucault var fortaler for, at man skal anvende diskursanalyse 

som en værktøjskasse med forskellige begreber fremfor at bruge den som ”én metode”. 

Nico Carpentier foreslog derfor en analysemetode kaldet ”DTA”, Discourse Theoretical 

Analysis, som kan betegnes som ”adaptiv teori” kendetegnet ved, at man tager 

problemstillinger fra andre teorier og operationaliserer dem til brug for konkrete data. 

Helt grundlæggende foreslår DTA at relatere diskursteori til kvalitativ forskning, hvor de 

begge fokuserer på meningsskabende processer, og at der tages udgangspunkt i, at intet 

er absolut. Som konsekvens af disse fælles punkter foreslår Nico Carpentier, at man kan 

anvende diskursteoribegreber som retningsgivende begreber og dermed belyse, hvordan 

sociale meninger skabes via sproget. Det primære begreb er, måske selvsigende, diskurs.47 

Der anvendes i analysen flere supplerende begreber, som vil blive gennemgået i de næste 

afsnit. 

4.3.1 Fortolkningsrepertoirer 

Et af de begreber, som er anvendt, er ”fortolkningsrepertoire”, som er et 

diskurspsykologisk begreb, der fokuserer på, hvordan en diskursiv mening dannes og 

fikserer det sociale via hegemoni, men samtidig altid kan trues af elementer, som ikke er 

inde i diskursen, tidligere beskrevet som elementer i det konstitutive ydre. Diskursanalyse 

i denne afhandling er centreret omkring praksisniveauet og om de sprogligt fastfrosne 

diskurser. Almindelige personer, som anvender diskurser, oplever dem jo næppe som 

fastfrosne, da der findes adskillige tilgange, og samtidig afhænger personerne af de 

diskursive ressourcer, som er til rådighed på tidspunktet. 

                                                      
47 "Discourse Theory and cultural analysis. Media, arts and litterature” af Nico Carpentier og Eric Spinoy, 
Hampton Press, 2008, side 258-263 
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Almindelige personer kan på skift anvende vidt forskellige diskurser, når de danner deres 

mening, herunder gælder også hvordan den eksakt samme historie, fortalt af den samme 

person, kan fortælles forskelligt og variere, alt efter hvilken diskurs personen taler ind i. 

Interessen her er altså, hvilken måde der tales og ageres på i den sproglige interaktion. Alt 

meningsfuldt er diskursivt, som Margaret Wetherell siger det, hvilket også anerkendes af 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe. 

Mennesker anvender diskurser som ressourcer og konstruerer forskellige versioner af 

handlinger, og et fortolkningsrepertoire er altså en slags samling af forskellige diskursive 

ressourcer og måder, som man fortolker tingene på. 

4.3.2 Socialkonstruktivistisk skalabegreb 

Skalabegrebet stammer egentlig fra politisk geografi, hvor det undersøges, hvordan 

mennesker italesætter forskellige temaer med forskellige skalaer for at skabe en kraftig 

argumentation. Ontologisk set harmonerer dette med diskursteoriens holdning til, at intet 

er absolut, og at sproget er eneste mulighed for analyse. 

Hvordan skalære forståelser opfattes, kommer i praksis til udtryk ved, at den enkelte 

person producerer en mening, da enhver person kan tilføje betydninger til et fænomen, 

alt efter hvilken kontekst der anvendes og personens fortolkningsrepertoire. Som Richard 

Jenkins kalder det: ”point of view”.48 

Skalabegrebet er et retningsgivende begreb, som specificerer begrebet ”repræsentation”, 

altså det, at man placerer sig selv som en repræsentant for den gruppe, man identificerer 

sig med, afhængig af konteksten og den enkeltes fortolkningsrepertoire. 

4.3.3 Intersektionalitet 

Begrebet intersektionalitet stammer fra 1980’ernes teori om sort feminisme, hvor det 

blev anvendt til analysere forskellige undertrykkelsesformer, og hvordan disse former 

                                                      
48 "Being Danish: Paradoxes of Identity in Everyday Life" af Richard Jenkins, Museum Tusculanum, 2011, side 
80 
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indgik i relationen med hinanden og på den måde skabte og forstærkede hinanden. Ved 

operationaliseringen af dette begreb integreres begrebet som et supplement til 

repræsentationsbegrebet. Ligesom med skalabegrebet kan dette begreb anvendes til at 

nærme sig ”point of view”, som er bygget op omkring, at mennesket ikke alene kan 

sammenfattes eller analyseres ud fra én social kategori alene. Alle homoseksuelle eller 

sorte har ikke den samme mening og position, hver gang de åbner munden, bare fordi de 

er homoseksuelle eller sorte. Skalaer og sociale kategorier (her: intersektionalitet) er 

baseret på følelsen af at tilhøre et bestemt sted i en bestemt gruppe, hvor gruppen kun 

kan opretholdes, hvis den adskiller sig fra andre. Denne type er ofte baseret på følelser og 

er emotionelt ladet, hvor de affektive aspekter heraf ikke umiddelbart er noget, som kan 

fanges med diskursteoriens begreber.49  

Derfor suppleres analysemetoden med et fjerde retningsgivende begreb i det følgende 

afsnit. 

4.3.4 Affektivitet 

”Den affektive vending” er kombinationen af diskursiv dannelse af meninger kombineret 

med følelser, som er en kompleks dimension af diskursanalyse. 

”Affect seems to index a realm beyond talk, words and texts, beyond epistemic regimes, 

and beyond conscious communities bored with at least 20-30 years of ´discursive turn´ and 

with so very many unmasking investigations of the ways in which language constructs 

identities, subjectivities, communities, polities and histories.”50 

Margaret Wetherell, som har skrevet ovenstående, fokuserer i sin bog på, hvordan man 

kan kombinere meningsdannelse med følelser og peger på, at diskurs er det planlagte og 

velovervejede, hvorimod følelser er det automatiske og ufrivillige. Mennesker kan derfor 

skifte kurs og mening, alt efter hvilken diskurs der tales ind i og konteksten heromkring, 

                                                      
49 “Diskursanalytisk metode” af Anne Klara Bom, Samfundslitteratur, 2015, side 54-58 
50 “Affect and Emotion: A New Social Science Understanding" af Margaret Wetherell, London Sage, 2012, 
side 19 
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samt hvilken mental tilstand en person befinder sig i på tidspunktet. Begrebet ”affektiv 

praksis” er et retningsgivende begreb i afhandlingen, som undersøger, hvordan personer 

lader sig påvirke af diskurserne og følelser i praksis. 

4.4 Analysemodel i 3 trin 

Med udgangspunkt i diskursteorien og operationaliseringen heraf samt integration af de 

nye begreber vil jeg i dette kapitel gennemgå og præsentere analysemodellen og dens tre 

trin.  

Jeg har hidtil vist, hvordan begreber fra ikke kun diskursteori, men også begreber udefra 

kan operationaliseres til metodisk anvendelse i diskursanalyse i praksis. I dette afsnit vil 

jeg illustrere, hvordan begreberne kan blive indsat i en analysemodel og anvendes i en 

konkret analyse. 

Udfordringen ved at lade Ernesto Laclaus og Chantal Mouffes diskursteori danne ramme 

for en analysemodel er, at teorien udelukkende behandler indholdet af diskurserne og 

funktionerne indbyrdes, men samtidigt bevæger sig på et niveau, som er langt væk fra 

praksis. Det er netop derfor, at jeg har suppleret med yderligere begreber i de forrige 

afsnit fra andre diskursanalytiske tilgange (fortolkningsrepertoire og affektiv praksis), men 

der findes også begreber fra andre videnskabelige felter (skala og intersektionalitet). Disse 

retningsgivende begreber kan man sige, at man bruger til nuancere dimensionerne i feltet 

mellem interpellation og artikulation. 
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Kilde: “Diskursanalytisk metode” af Anne Klara Bom, Samfundslitteratur, 2015, side 65 

Ved at anvende denne model kan jeg udføre en analyse, som deler sig i tre dele. På den 

første del kigger man nærmere på diskursens funktion og indhold og undersøger 

diskurserne oppefra og ned, se figurens punkt 1. I den anden del undersøges 

produktionen af diskursiv mening, hvor det analytiske snit lægges nedefra og op, se 

figurens punkt 2. I den tredje og sidste del zoomer man ud igen og anvender hele 
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modellen i en analyse af, hvad der udspiller sig i midten, dvs. spændingsfeltet mellem 

indholdet af diskursen og produktionen af diskursen. 

Som det fremgår af ovenstående figur indeholder modellen både begreberne fra 

diskursteorien og de udefrakommende begreber, som tidligere er gennemgået. Med 

udgangspunkt i denne model vil jeg nu på én gang undersøge indhold, funktion og 

produktion af diskurserne i praksis. Denne model kan med sine tre trin fungere som et bud 

på en metode, som delvist imødekommer en tilgang om at favne hegemoni såvel som 

praksis, som Margeret Wetherell tidligere har efterspurgt: 

"What is needed is an eclectic approach that investigates how the organization of 

discursive formations or "big discourse" intertwines with the patterning of everyday, 

dynamic and immediate discursive practice."51 

Det imødekommes kun delvist, da denne analysemetode ikke kan betegnes som eklektisk 

på trods af, at metoden indeholder begreber fra forskellige diskursanalytiske tilgange. 

Selvom metoden sætter begreber i spil fra andre videnskabelige områder, er alle 

begreberne operationaliseret således, at de fungerer inden for de diskursteoretiske 

rammer, givet af Ernesto Laclau og Chantal Mouffe. De supplerende begreber giver 

muligheden for at udvide og nuancere det analytiske blik. 

                                                      
51 “Affect and Emotion: A New Social Science Understanding" af Margaret Wetherell, London Sage, 2012, 
side 56 
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4.4.1 Analysemodellens trin 1 

 

Kilde: “Diskursanalytisk metode” af Anne Klara Bom, Samfundslitteratur, 2015, side 67 

På det første trin i modellen foretager man et snit oppefra og ned og vender sit analytiske 

blik mod selve konstruktionen i den enkelte situation. Inden man foretage en analyse, er 

det nødvendigt at undersøge, hvilke diskurser den indeholder og ikke indeholder. 

Der illustreres her, at en flydende betegner kan lades med forskellige betydninger, alt 

efter, hvilke diskurser den lokaliseres i, og alt efter diskursen bliver den transformeret til 

et særlig magtfuldt moment, der som tidligere nævnt kaldes et nodalpunkt.  

På dette trin i analysen bruger man tid på at undersøge, hvilke momenter den enkelte 

diskurs består af, og det er derfor vigtigt at inddrage pointen om, at enhver diskurs altid er 

omgivet af et konstitutivt ydre, som omfatter alle de betydninger, man har fravalgt. 

Den diskursive struktur skal analyseres som en kontingent størrelse, da den altid kunne 

have været anderledes og ville kunne forandres. Derfor skal man her også fokusere på, 

hvad diskursen ikke består af og derved indkredse de elementer, som er fravalgt. 
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Her kigges på diskursens funktion, fordi man undersøger de kontekster, indholdet 

konstrueres i, og man kigger derfor på, hvilke betydninger konstruktionen indeholder og 

ikke indeholder her i første trin. 

4.4.2 Analysemodellens trin 2 

Kilde: “Diskursanalytisk metode” af Anne Klara Bom, Samfundslitteratur, 2015, side 69 

På modellens andet trin er fokus på indholdet af diskurserne, og man kigger her nedefra 

og op. Der afspejles endvidere det forhold, at uanset hvad man ønsker at analysere, vil det 

være tale om en form for artikulation, der reflekter et fortolkningsrepertoire af de 

diskursive ressourcer. Der undersøges her, hvordan én eller flere diskurser produceres, og 

hvordan fortolkningsrepertoiret kan påvise, hvilke versioner af virkeligheden mennesket 

gør brug af i virkeligheden. Et fortolkningsrepertoire indeholder de ressourcer, et 

menneske har til rådighed og rummer derfor de ”muligheder”, mennesket har at agere 

med.  
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4.4.3 Analysemodellens trin 3 

 

Kilde: “Diskursanalytisk metode” af Anne Klara Bom, Samfundslitteratur, 2015, side 71 

På det tredje og sidste trin af analysen inddrager man hele modellen for at belyse, hvad 

der er på spil i spændingsfeltet mellem struktur og individ, interpellation og artikulation.52 

                                                      
52 “Diskursanalytisk metode” af Anne Klara Bom, Samfundslitteratur, 2015, side 70 
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De følelsesladede artikulationer forstås, som tidligere beskrevet som affektive praksisser. 

Anvendelsen heraf understreger, at indholdet forstås og analyseres som en relation 

imellem de tre trin.  

Det tredje trin i modellen sætter derved fokus på, hvor struktur og individ mødes i den 

diskursive praksis. Her sættes fokus på den affektive praksis som er det følelsesladede i 

givne situationer.  

4.5 Diskursanalyse af udvidet gennemgang 

Jeg vil i dette afsnit foretage en analyse af de diskurser, som er blevet anvendt i 

forbindelse med implementeringen af udvidet gennemgang-standarden. 

Der er ved introduktionen af denne erklæringsstandard konstrueret en diskurs ved at 

kalde udvidet gennemgang et alternativ til revision, samt ved at udlove besparelser og 

lempelser til virksomhederne. Regeringen tager én diskurs, hvor momenterne er revision, 

reducere og lettelse53 som går hen og bliver regeringens nodalpunkt. Revisorerne og FSR 

tager en anden diskurs, hvor momenterne er reviewhandlinger og begrænset sikkerhed 

som bliver deres nodalpunkt.54 

4.5.1 Regeringens diskurs 

Ved at regeringen anvender begrebet revision i sin omtale heraf er det helt tydeligt, at 

regnskabslæserne forventer revision, altså den samme ydelse som almindelig revision, 

blot 25 % billigere. 

Regeringen skriver følgende i forslaget: 

                                                      
53 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf "L26 - Forslag til lov 
om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Med kommentarer" punkt 1.1, afsnit 5-6 
54 "Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 3, nr. 4 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf
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”Regeringen ønsker derfor at forenkle revisionspligten for små virksomheder, så de kan 

vælge at lade revisionen udføre efter en erklæringsstandard, der i højere grad er tilpasset 

virksomhedens og dens regnskabsbrugeres behov.”55 

”… og det forventes, at en revision efter erklæringsstandarden vil reducere den 

administrative byrde ved revision med ca. 25 pct.”56 

”Forslaget vurderes at medføre en lettelse for erhvervslivet på ca. 236 mio. kr. på 

samfundsniveau.”57 

I en diskursanalytisk optik kan man sige, at dette er at tage en positiv diskurs på den 

måde, der tales om standarden på og den måde hvorpå regeringen søger at interpellere 

denne erklæringsstandard ud til sin målgruppe og illustrere hvor godt det hele er og 

bliver. 

Det er svært specifikt at konkretisere en flydende betegner i denne tekst, men det 

tætteste er, at regeringen forventer at ”vil reducere den administrative byrde ved revision 

med ca. 25 pct.”58 

Det stærkeste og helt centrale dominerende moment her som knyttes til nodalpunktet, er 

”revision” som direkte sidestiller udvidet gennemgang med revision. Ved anvendelsen af 

dette moment opnår man en styrke i kvaliteten af udvidet gennemgang som er at 

sammenligne med revision. 

De to andre stærke momenter er ”reducere” og ”lettelse” som giver samfundet en 

fornemmelse af, at der opnås en reduktion i de administrative byrder og omkostninger, 

                                                      
55 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf "L26 - Forslag til lov 
om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Med kommentarer" punkt 1.1, afsnit 5 
56 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf "L26 - Forslag til lov 
om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Med kommentarer" punkt 1.1, afsnit 5 
57 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf "L26 - Forslag til lov 
om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Med kommentarer" punkt 1.1, afsnit 6 
58 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf "L26 - Forslag til lov 
om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Med kommentarer" punkt 1.1, afsnit 5 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf
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som erhvervslivet periodisk er udsat for. Der opnås her en bestemt diskursiv betydning 

med en positiv tilgang til ”at løse et problem”. 

"… nogle virksomheder fortsat kan blive mødt med et krav om en revision efter 

revisionsstandarderne"59 

Denne sætning er et eksempel på elementer som indgår i det konstitutive ydre som truer 

den diskursive konstruktion af udvidet gennemgang, som en positiv lempelse til 

virksomhederne. Denne type sætning rummer elementer der reflekterer andre mulige 

diskurser om udvidet gennemgang. 

Et sådant oppefra og ned perspektiv giver en fornemmelse af, hvordan regeringen og 

politikerne har tillagt denne erklæringsstandard diskursiv betydning.  

En diskursiv ressource som anvendes af regeringen her er, at virksomhederne har for 

mange administrative byrder, som regeringen ønsker at hjælpe dem ud af. Regeringen 

repræsenterer derfor sig selv som et hjælpeorgan med en sådan ekspertise, at den har 

formuleret en decideret løsning samt beregnet en besparelse heraf til sin målgruppe. 

Målgruppen, som er virksomhederne og det danske erhvervsliv tiltales her som et ”du”. 

Der er her et fortolkningsrepertoire reflekteret i artikulationen om, at indførslen af 

standarden vil medføre besparelser. Artikulationen om at hhv. indførslen og besparelsen 

går altså nu hånd i hånd. Samtidig rummer det også en indkredsning af at, 

omkostningerne og byrderne er for høje nu, men det har regeringen fundet en løsning på. 

På høringstidspunktet, er der to enkelte ordførere, som er kritiske mod omfanget af den 

faktiske lempelse og beløbsstørrelsen, men denne kritik fandt ikke genhør i det videre 

udvalgsarbejde og Team Effektiv Regulering og de gentog beløbet i deres høringssvar et 

halvt år efter.60 Denne modartikulation var således ikke mulig/effektiv. Regeringen slår sig 

                                                      
59 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf "L26 - Forslag til lov 
om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Med kommentarer" punkt 1.1, afsnit 6 
60 Flemming Damgaard Larsen (V) og Hans Kristian Skibby (DF), folketingets talerstol den 25. okt. 2012 under 
af 1. behandlingen af forslaget L26 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf


Rasmus Madsen                                                          Copenhagen Business School (CBS) 
Cand. Merc. Aud., kandidatafhandling, 19. september 2016 
 

                                                                                                                             Side 54 af 91                                                                                                                                                           
 

hermed fast på en hegemonisk diskurs, hvor deres version af virkeligheden artikuleres 

som en indiskutabel sandhed. 

 

Kilde: “Diskursanalytisk metode” af Anne Klara Bom, Samfundslitteratur, 2015, egen tilvirkning på figur 5.2 

Det er følelser og fornuft som er aktualiseret i regeringens strategiske brug af affektiv 

praksis og styrker deres argumenter. Alle virksomheder og alt erhvervsliv ønsker jo 

lempelser og besparelser, hvis det er muligt. 

Dette er én måde at tage en diskurs på og i det følgende afsnit vil jeg gennemgå og 

analysere på, hvordan FSR og revisorernes diskurs er. 

4.5.2 FSR og revisorernes diskurs 

Jeg vil i dette afsnit foretage en analyse af udvidet gennemgang og de diskurser, som er 

blevet anvendt i forbindelse med implementeringen fra FSR og revisorernes side af. 
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Revisorerne og FSR tager en anden diskurs i forhold til regeringen, hvor momenterne her 

er reviewhandlinger og begrænset sikkerhed som bliver deres nodalpunkt.61 

Ved at FSR alene anvender begreberne review/revision light i sin omtale heraf, er det helt 

tydeligt, at regnskabslæserne forventer lavere kvalitet end revision og slet ikke den 

samme ydelse som almindelig revision. 

FSR nævner stort set ikke på noget tidspunkt i standarden, at dette på nogen måde har 

lighed med revision. Tværtimod adskiller de nærmere de to begreber tydeligt fra hinanden 

når de skriver: 

"Afhængigt af omstændighederne kan revisor eksempelvis mene, at det vil være mere 

passende at udføre en revisionsopgave end en udvidet gennemgang."62 

”For virksomheder, der i medfør af årsregnskabsloven § 135, stk.1, 2. pkt., vælger at få 

foretaget en udvidet gennemgang af årsregnskabet frem for en revision,”63 

FSR skriver følgende i standarden som er deres centrale momenter: 

"planlægger og udfører reviewhandlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed 

for sin konklusion om årsregnskabet. Reviewhandlinger består primært af forespørgsler og 

analytiske handlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at drage en konklusion 

om årsregnskabet (jf. afsnit 29-42)."64 

”Revisor skal udtrykke en konklusion uden modifikationer i sin erklæring om årsregnskabet 

som helhed, når revisor har: 

                                                      
61 "Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 3, nr. 4 
62 "Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 25, afsnit A34 
63 "Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 3, nr. 2 
64 "Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 3, nr. 4, pkt. 1 
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• opnået begrænset sikkerhed for sin konklusion om, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og”65 

"Revisors erklæring om udvidet gennemgang skal være skriftlig og indeholde følgende 

elementer (jf. afsnit A101-A104, A118):  

f) en beskrivelse af arten af udvidet gennemgang af et årsregnskab og dets begrænsninger 

samt følgende angivelser (jf. afsnit A108): 

i) revisor udfører handlinger, der primært består i at stille forespørgsler til den 

daglige ledelse og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, anvender 

analytiske handlinger og vurderer det opnåede bevis med henblik på at opnå 

begrænset sikkerhed for konklusionen"66 

I en diskursanalytisk optik kan man sige, at dette er at tage en ”negativ” om end 

anderledes diskurs på, på den måde der tales om standarden på og den måde hvorpå FSR 

søger at interpellere denne erklæringsstandard ud til sin målgruppe og illustrere hvor 

meget anderledes end revision det er. 

Det er svært specifikt at konkretisere en flydende betegner i denne tekst, men det 

tætteste er, at FSR nævner de supplerende handlinger som giver ”yderligere sikkerhed” i 

forhold til en reviewopgave.67 

De stærkeste og helt centrale dominerende momenter her som knyttes til nodalpunktet, 

er ”reviewhandlinger” og ”begrænset sikkerhed” som adskiller udvidet gennemgang fra 

revision. Ved anvendelsen af disse momenter opnår man en klar svækkelse i kvaliteten af 

udvidet gennemgang sammenlignet med revision. 

                                                      
65 "Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 14, nr. 60, pkt. 1 
66 "Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 16, nr. 73, pkt. F 
67 "Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 14, nr. 60, pkt. 2 
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Et andet stærkt moment er ”revisionsopgave end en udvidet gennemgang”68, som giver 

samfundet en fornemmelse af, at der opnås en klar sidestilling med revision. Der opnås 

her en bestemt diskursiv betydning med en ”negativ” og anderledes tilgang. 

" udfører supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for sin 

konklusion om årsregnskabet i forhold til en reviewopgave (jf. afsnit 43)"69 

Denne sætning er et eksempel på elementer som indgår i det konstitutive ydre som truer 

den diskursive konstruktion af udvidet gennemgang, som en klar forskel fra revision. 

Denne type sætning rummer elementer der reflekterer andre mulige diskurser om udvidet 

gennemgang ved, at opnå yderligere sikkerhed for sin konklusion. 

Et sådant oppefra og ned perspektiv giver en fornemmelse af, hvordan FSR og revisorerne 

har tillagt denne erklæringsstandard diskursiv betydning. 

En diskursiv ressource som anvendes af FSR her er, at denne erklæringsstandard ikke er 

revision, da kvaliteten er lavere og indirekte, som er min tolkning, siger de måske at man 

bør overveje om ikke det er bedre at få revision i stedet for. FSR repræsenterer sig selv 

som et ekspertorgan med en sådan ekspertise og erklærer nærmest, at de ikke er enige i 

standarden og gør alt de kan for at fraskille udvidet gennemgang fra revision – den 

erklæringsstandard som de selv har været med til at indføre. 

Målgruppen, som er virksomhederne og det danske erhvervsliv, der har interesse for 

denne standard for at opnå lempelser og besparelser, tiltales her som et ”du”. Der er her 

et fortolkningsrepertoire reflekteret i artikulationen om, at valget af udvidet gennemgang 

vil medføre kvalitetsforringelser. 

 

                                                      
68 "Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 25, afsnit A34 
69 "Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 3, nr. 4, pkt. 2 
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Artikulationen om at hhv. valget af udvidet gennemgang og kvalitetsforringelsen går altså 

nu hånd i hånd. Samtidig rummer det også en indkredsning af, at revision er en del bedre 

og derfor skal man tænke over, om man vil vælge udvidet gennemgang. 

I og med, at der er tale om en mangelfuld regulering er det lettere for FSR, at artikulere 

deres sag og adskille kvaliteten tydeligt og henvise til den begrænsede sikkerhed samtidig 

med at udlandet ikke kender denne type erklæring. En modartikulation er således ikke 

muligt/effektiv. FSR slår sig hermed fast på en hegemonisk diskurs, hvor deres version af 

virkeligheden artikuleres som en indiskutabel sandhed. 

 

Kilde: “Diskursanalytisk metode” af Anne Klara Bom, Samfundslitteratur, 2015, egen tilvirkning på figur 5.2 

Dette er en anden måde, at tage en diskurs på og som det fremgår af mine analyser er der 

tydeligt forskel på hvilke momenter og diskurser som anvendes her. 
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4.6 Delkonklusion på diskursanalyse 

Der er i kapitlet gennemgået diskursteori og den bagvedliggende historie. I analyserne af 

regeringens og FSR og revisorernes diskurs fremgår det, at der er tale om to vidt 

forskellige tilgange til implementeringen af standarden om udvidet gennemgang. 

Regeringens diskurs er positivt anlagt og taler om besparelser, lempelser og alt bliver 

godt. Revisorernes diskurs er mere i retning af, at man for alt i verden skal huske, at 

revision og udvidet gennemgang er på to forskellige sider af kløften. Det er lykkedes 

revisorerne at få nedgjort denne erklæringsstandard således, at der ikke er mange som 

anvender den. Dette kan til dels skyldes at kvaliteten nedgøres kraftigt af revisorerne og 

at, besparelsen langt fra opvejer den ringere kvalitet. Når revisorerne ikke vil sælge denne 

standard, så tager de en anden diskurs. 

Det er derfor min helt klare vurdering og holdning, at diskursen har skabt store 

udfordringer for implementering af denne standard om udvidet gennemgang. 

5. Baggrunden for udvidet gennemgang og formål      

5.1 Baggrund for udvidet gennemgang      

Der er konstant forandring i revisorindustrien som følge af modifikationer i lovgivningen, 

reguleringer, standarder og lignende. Revisors arbejde er til for at skabe tryghed omkring 

de finansielle informationer i samfundet, deraf også udtrykket ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”. Det er meget typisk, at revisors opgaver og de reguleringer, som 

revisor er underlagt, bliver strammet i forlængelse af skandaler.     

Hvornår en virksomhed påkræves revideret eller opfylder betingelser for fritagelse, bliver i 

Danmark reguleret i ÅRL § 135, der definerer den grad af kontrol, man ønsker at have over 

regnskaber og deres sikkerhed.70 

                                                      
70 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792 ÅRL § 135 - set 22. juli 2016 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792
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Danmark har altid været dygtig til at skabe tryghed, også i forhold til kontrol, i form af 

kontrol af skattepligtig indkomst, revision, transfer pricing, moms og afgifter. I Danmark 

anvendes mange penge årligt på udførelsen af disse kontroller, og det hænger sammen 

med den grad af sikkerhed, der ønskes opnået. Særligt de seneste år har der været fokus 

på små og mellemstore virksomheder:      

"Danmarks ca. 670.000 små og mellemstore virksomheder manglede i 2014 samlet set at 

betale min. 8,8 mia. kr. i skat. Over halvdelen af virksomhederne har fejl i deres 

selvangivelse, og virksomhedernes regelefterlevelse er faldende. Endelig oplever en 

stigende andel af små og mellemstore virksomheder en faldende risiko for, at SKAT 

opdager skattesnyd og sort arbejde. Det gør små og mellemstore virksomheder til et 

væsentligt og risikofyldt område for SKAT’s kontrol."71 

I Danmark er kontrollen meget omfattende, og der bruges som nævnt mange penge på 

disse kontroller sammenlignet med nogle af vores nabolande. Herunder er vist en 

skematisk oversigt over Danmark og Tyskland sammenlignet i forhold til krav om revision.      

Beløbsgrænse for revisionspligt i Tyskland i 
mDKK 

Beløbsgrænse for revisionspligt i Danmark i 
mDKK 

  
 

    
 

  
  

 
    Regnskabsklasse B   

  
 

Små selskaber   Små selskaber   
Omsætning  

 
 89    4   

Balance 
 

45   8   
Antal medarbejdere 
 

Maks 50 
   

Maks 12 
   

Kilder - se fodnotehenvisninger: Valutakurs72, grænser for revisionspligt i Tyskland73, grænser for revisionspligt Danmark74.      

                                                      
71http://www.ft.dk/Statsrevisorerne/Nyheder/2015/12/~/media/Statsrevisorerne/2015/Beretning%20nr.%2
06%202015%20om%20SKATs%20kontrolindsats%20over%20for%20sm%C3%A5%20og%20mellemstore%20
virksomheder.pdf.ashx ”Beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder” af 
Folketinget, juni 2015, side 4, set 22. juli 2016 
72 http://www.valutakurser.dk/forex/details.aspx?id=233058 kurs EUR 745,12 pr. 31/3-2016 
73 http://www.dantax.dk/moms-og-skat/news/detail-news/revisionspligt-i-tyskland/ ”Revisionspligt i 
Tyskland” af Dantax, 2015, set 24. juli 2016      
74 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision ”Fravalg af revision” af Erhvervsstyrelsen, set 24. juli 2016 

http://www.ft.dk/Statsrevisorerne/Nyheder/2015/12/~/media/Statsrevisorerne/2015/Beretning%20nr.%206%202015%20om%20SKATs%20kontrolindsats%20over%20for%20sm%C3%A5%20og%20mellemstore%20virksomheder.pdf.ashx
http://www.ft.dk/Statsrevisorerne/Nyheder/2015/12/~/media/Statsrevisorerne/2015/Beretning%20nr.%206%202015%20om%20SKATs%20kontrolindsats%20over%20for%20sm%C3%A5%20og%20mellemstore%20virksomheder.pdf.ashx
http://www.ft.dk/Statsrevisorerne/Nyheder/2015/12/~/media/Statsrevisorerne/2015/Beretning%20nr.%206%202015%20om%20SKATs%20kontrolindsats%20over%20for%20sm%C3%A5%20og%20mellemstore%20virksomheder.pdf.ashx
http://www.valutakurser.dk/forex/details.aspx?id=233058
http://www.dantax.dk/moms-og-skat/news/detail-news/revisionspligt-i-tyskland/
https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision
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Denne figur skal illustrere, at når en virksomhed i 2 på hinanden følgende regnskabsår 

overskrider 2 ud af de ovenstående 3 grænser, herunder omsætning, samlet balancesum 

og antal medarbejdere, bliver virksomheden omfattet af revisionspligt. Det fremgår 

tydeligt, at Tyskland har signifikant højere grænser, end Danmark har.      

Erhvervsdemografien i Danmark er omfattet af mange små virksomheder og færre store 

virksomheder i modsætning til mange andre EU-lande, hvorfor den lave grænse passer 

bedre til Danmark, på trods af at de øvrige lande har en holdning om, at B-virksomheder i 

Danmark burde være fritaget for revision. 

 

Kilde: Danmarks statistik75 (figur egen tilvirkning)      

Ovenstående figur viser sammensætning af virksomhedstyper i dansk erhvervsliv, og 

hvilken virksomhedsform der er valgt, samt hvilken omsætning de hver især har haft.      

Som det endvidere fremgår af figuren, udgør ca. 83 % af omsætningen i 2013 og 82 % i 

2010 omsætning fra enkeltmandsfirmaer, interessentskaber mv. og anpartsselskaber. De 

fleste anpartsselskaber i Danmark er regnskabsklasse B-virksomheder, hvilket betyder, at 

hvis man fjerner revisionspligten fra denne regnskabsklasse, vil man fjerne kontrol med en 

                                                      
75http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=DEMO5&PLanguage=0&P
XSId=0&wsid=cftree - set 25. juli 2016 

2013 2010

TDKK TDKK

Omsætning Procent Omsætning Procent

Enkeltmandsfirma 7.493.629   25% 6.932.816             30%

Interessentskab mv. 2.018.636   7% 1.719.580             7%

Aktieselskab 3.140.558   10% 2.358.283             10%

Fond, forening mv. 451.873      1% 399.135                2%

Anpartsselskab 15.596.581 51% 10.321.456            45%

Andelsforening 169.187      1% 211.221                1%

Offentlig myndighed -             0% -                       0%

Anden ejer 1.520.331   5% 1.052.390             5%

I ALT 30.390.795 22.994.881            

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=DEMO5&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=DEMO5&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
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rigtig stor del af dansk erhvervsliv, hvilket da også har været et af argumenterne for at 

bevare kontrollen.      

Danske virksomheder har meget længe efterspurgt lempelser for deres administrative 

byrder og ønsket, at der blev gjort noget ved dette. Der har også været fokus herpå fra 

politikernes side, hvorfor de netop har kigget på muligheder for lempelser, herunder 

særligt revisionsomkostningerne. Som følge heraf har der været megen debat mellem 

dansk erhvervsliv, revisionshusene, banker og lovgiverne. Konklusionen herpå blev at 

indføre standarden om udvidet gennemgang som et alternativ til revision.      

5.2 Formål og målsætninger      

Det er en absolut prioritering fra regeringens side at skabe nye arbejdspladser, vækst og 

dermed få gang i Danmarks økonomi. Dette forudsætter, at de danske virksomheder trives 

og har de bedste forhold og rammer at arbejde indenfor. Dette omfatter også de 

administrative byrder, virksomhederne kæmper med; at disse skal nedsættes væsentligt. 

Det kan læses i lovforslag L26, at et af forslagene til at gennemføre disse lempelser og 

gavne virksomheder mest og for at skabe vækst, er indførelsen af udvidet gennemgang, 

som er en ny erklæringsstandard.      

Denne standard er specifikt skræddersyet til at tilpasse behovene i de mindre 

virksomheder. Det er regeringens egen opfattelse, at de eksisterende revisions- og 

regnskabsstandarder er udarbejdet til revision af mellemstore og store komplekse 

virksomheder, hvilket jo i forhold til ISA’erne, som er de internationale standarder, virker 

sandsynligt. Det har derfor været idéen, at disse regnskabsstandarder kunne revideres og 

tilpasses en mere ”lokal” udgave, som er skræddersyet til størrelsen af virksomhederne i 

Danmark og behovet for regnskabslæser.      

Forventningen til denne regnskabsstandard og målet herfor er, at hvis man vælger udvidet 

gennemgang som alternativ til sin revision, ville man kunne opnå en besparelse på 

omkring 25 %. 
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Det er endvidere regeringens forventning og målsætning til den udvidede gennemgang, at 

denne skal kunne være et alternativ til revision. Forslaget er på denne måde med til at 

opnå målet om at lempe de administrative byrder og omkostningerne for virksomhederne 

og dermed deres rammevilkår. Alt dette samtidig med, at de mindre virksomheder, som 

ikke kan fravælge revision, ikke mister kvalitet og stadig har orden i deres bogholderi og 

regnskab.      

5.3 Delkonklusion baggrund, formål og målsætning      

Det er et ønske om lempelser på de administrative områder fra det danske erhvervsliv, 

som har affødt standarden omkring udvidet gennemgang. Udvidet gennemgang skal anses 

som revision, men bare en modificeret mildere udgave og dermed et alternativ til den 

regulære revision, hvis man kun lytter til regeringen. Den overordnede målsætning er 

lempelser rent administrativt og omkostningsbesparelse for virksomheder til revisor på ca. 

25 %. 

6. Sammenholdelse af review og udvidet gennemgang      

6.1 Udvidet gennemgang versus ISRE 2400      

Der vil her blive foretaget en sammenligning og analyse mellem ISRE 2400-standarden og 

standarden om udvidet gennemgang. FSR’s udgave anvendes, da den er mere uddybende 

i mange af afsnittene sammenlignet med Erhvervsstyrelsens udgave. 

Der er mange ligheder mellem ISRE 2400 og udvidet gennemgang, og flere steder får man 

opfattelsen af, at der nærmest er kopieret store dele af tekst fra ISRE 2400-standarden. 

Udvidet gennemgang skal altså betragtes som revision og ses som et alternativ og som en 

billigere udgave for de små virksomheder, end revision er. Med den baggrund virker det 

fornuftigt at anvende ISRE 2400-standarden som udgangspunkt fremfor ISA’erne, da disse 

jo henhører til revision af store virksomheder.      
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"planlægger og udfører reviewhandlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for 

sin konklusion om årsregnskabet. Reviewhandlinger består primært af forespørgsler og 

analytiske handlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at drage en konklusion 

om årsregnskabet (jf. afsnit 29-42). Reviewhandlinger kan også omfatte andre handlinger, 

såfremt revisor anser dette for mere effektivt (jf. afsnit A65)"76 

I relation til ovenstående fra standardens afsnit 4 skal revisor planlægge og udføre 

reviewhandlinger, selvom det betragtes som et alternativ til revision og ikke som et 

review. 

Herudover fremgår det af samme afsnit 4, 3. punkt, at det kræves af revisor, at denne      

"udformer og udfører de yderligere reviewhandlinger, som revisor finder nødvendige efter 

omstændighederne for at blive i stand til at konkludere om årsregnskabet, når revisor 

bliver opmærksom på forhold, der giver grund til at mene, at årsregnskabet kan indeholde 

væsentlig fejlinformation (jf. afsnit 44)."77      

Dette punkt i udvidet gennemgang-standarden er en tro kopi af kravene i ISRE 2400-

standarden, hvilket blot understøtter, at udvidet gennemgang minder meget om et 

review. 

6.1.1 Yderlige handlinger      

Der er dog indført yderligere handlinger i udvidet gennemgang, som adskiller sig fra et 

review, og som blandt andet skal være med til at virke således, at udvidet gennemgang 

giver en højere sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer, 

end et review. Det fremgår af standarden om udvidet gennemgang, at revisor skal udføre 

supplerende handlinger for at opnå yderligere sikkerhed sammenlignet med et review.      

                                                      
76"Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 3, afsnit 4, pkt. 1           
77"Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 3, afsnit 4, pkt. 3           
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"udfører supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for sin 

konklusion om årsregnskabet i forhold til en reviewopgave (jf. afsnit 43)"78      

De supplerende handlinger, som er beskrevet i udvidet gennemgang, vil blive gennemgået 

nedenfor. Disse yderligere handlinger adskiller udvidet gennemgang fra review.      

6.1.2 Advokatbrev      

Revisor skal som én af disse supplerende handlinger: 

"Indhente oplysninger på eller efter balancedagen ved forespørgsler til virksomhedens 

advokatforbindelser (advokatbreve), såfremt det er relevant, om eventuelle tvister, 

søgsmål, retssager eller lignende forhold, som virksomheden er part i, og derved, i det 

omfang advokatbrevenes informationer muliggør det, opnå supplerende bevis for den 

regnskabsmæssige behandling af disse forhold i årsregnskabet (jf. afsnit A81)."79      

I det omfang, det er aktuelt for virksomheden, skal der indhentes oplysninger fra 

virksomhedens advokat og forespørges til aktuelle forhold, og hvorvidt disse kan påvirke 

regnskabet væsentligt. Revisor vil typisk gennemgå driftskontiene og se, om der er 

omkostninger til fx konsulent, ekstern assistance, advokat mv. for at identificere sådanne. 

Såfremt der har været udgifter til advokat, vil disse omkostninger blive gennemgået, og 

advokatbrev vil typisk blive udsendt.      

Advokatbreve og gennemgang af omkostninger hertil er meget vigtige for en gennemgang 

og et regnskab som helhed, da retssager og retskrav mod virksomheden kan have meget 

alvorlige konsekvenser alt efter omfanget, hvorfor det er godt at få advokatens input 

hertil. Der kan være tale om så store beløb, at det i værste fald kan medføre going 

concern-problemer samt have væsentlig indflydelse på regnskabslæsers holdning og 

opfattelse af regnskabet.      

                                                      
78"Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 3, afsnit 4, pkt. 2           
79"Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 10-11, afsnit 43, pkt. 3          
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6.1.3 Korrekt indberetning af skatter og afgifter      

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

merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt indberettet på grundlag af bogføringen, 

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

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

efterprøvelse af bogføringens bonitet (jf. afsnit A82)."80      

Revisor skal sikre sig, at virksomheden har indberettet de korrekte beløb til SKAT, hvor det 

er relevant, og at dette er i henhold til virksomhedens bogføring. Dette skal kontrolleres 

for 3 perioder eller færre, hvis antal indberettede perioder er færre end 3, for eksempel 

halvårsmoms. Det er et udtryk for, at i Danmark kan lovgiverne godt lide kontrol, særligt 

med hensyn til moms og skat. Der er også meget svindel med moms og skat, hvorfor dette 

område har opnået politisk interesse.      

Det er dog lidt besynderligt, at revisor skal kontrollere dette for 3 perioder, fx med 

lønninger og indberetning af A-skat og AM-bidrag, da det ofte er lettest at lave en 3-vejs 

afstemning mellem bogholderiet, lønsystemet/lønbureau og E-indkomst fra SKAT for hele 

året. Man fanger ikke fejl på månedsbasis, men man får afstemt totalen for hele året, 

hvorfor fejl på månedsbasis ”blot” er et spørgsmål om periodisering, da totalen 

afstemmes. Dette vil være hurtigere og mere effektivt.      

6.1.4 Udskrift fra ting-, person- og bilbogen      

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

relevant, og derved, i det omfang udskrifternes informationer muliggør det, opnå 

supplerende bevis for aktiver og forpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 

mv. i årsregnskabet (jf. afsnit A79)."81      

                                                      
80"Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 10-11, afsnit 43, pkt. 4          
81"Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 10, afsnit 43, pkt. 1  
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Der er desuden krav om, at revisor skal indhente udskrifter jf. ovenstående med det 

formål at opnå kendskab til, hvorvidt virksomheden har pantsætninger i sine aktiver, 

tilhørende forpligtelser og andet, som eventuelt skal oplyses i regnskabet. Det kan være 

pant i fast ejendom, løsøre og lignende. Såfremt der forefindes regnskabsposter i 

virksomhedens regnskab med for eksempel ejendomme, driftsmidler, biler og lignende, 

kræves det af revisor, at han indhenter ovenstående udskrifter, når det er aktuelt. Revisor 

opnår også kendskab til ejendomsretten af en ejendom ved at indhente tingbogsudskrift, 

hvilket kan være et væsentligt beløb i regnskabet.      

6.1.5 Engagementsbekræftelser fra banker 

"Indhente engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens pengeinstitutter 

(engagementsforespørgsler), såfremt det er relevant, og derved, i det omfang 

engagementsforespørgslernes informationer muliggør det, opnå supplerende bevis for 

likvide beholdninger og engagementer med pengeinstitutter, herunder indeståender, 

værdipapirdepoter, finansielle instrumenter og forpligtelser, samt for eventualforpligtelser 

og sikkerhedsstillelser mv. i årsregnskabet (jf. afsnit A80)."82 

Denne handling og bekræftelse har nærmest været standard som revisionshandling i 

mange år og benyttes stort set på alle virksomheder i alle størrelser. Revisor får her 

oplysninger om virksomheders bankindeståender pr. balancedagen, om virksomhedens 

fuldmagtsforhold (i nogle tilfælde skal der særskilt spørges herom), om virksomhedens 

sikkerhedsstillelser, værdipapirbeholdninger og lignende. Revisor kan hermed få sikret sig 

fuldstændigheden af aktiverne i banken, værdiansættelsen af værdipapirer, risikoen for 

besvigelser i relation til fuldmagtsforhold samt sikkerhedsstillelser. I praksis sker der dog 

det, at revisor skal nærlæse disse engagementsbekræftelser, og disse kan ofte have 

mindre såvel som væsentlige fejl, hvorfor revisor skal være grundig i sin gennemgang 

heraf.      

                                                      
82 "Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven", FSR, 2013, 
side 10, afsnit 43, pkt. 2          
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6.2 Delkonklusion      

Udvidet gennemgang i forhold til ISRE 2400-standarden om review består primært af de 4 

gennemgåede overordnede forhold, som revisor er pålagt at udføre, hvis de vurderes 

relevante for den pågældende gennemgang og klient. 

7. Sammenholdelse af revision og udvidet gennemgang      

7.1 Udvidet gennemgang versus revision      

I kapitlet behandles udvidet gennemgang sammen med revision for at gennemgå og 

vurdere reguleringerne, der danner grundlag for de to, samt ligheder og forskelle på de to 

ydelser, som tilbydes. 

Det er tidligere i afhandlingen gennemgået og analyseret, at udvidet gennemgang ligner 

review meget og læner sig op af ISRE 2400-standarden med tillæg af nogle ekstra 

handlinger, som skal udføres. Da udvidet gennemgang minder om et review, vil der være 

en forskel mellem denne standard og så revision. De største ligheder vil bestå af de 

indledende planlægningsaktiviteter samt de tillægshandlinger, der skal udføres ved 

udvidet gennemgang, og som mest af alt minder om ren revision. Kontrollen af de tre 

perioders indberetninger af skat, moms og afgifter virker ikke helt gennemtænkt, men 

denne er også opstået på baggrund af politik. En revisor vil gennem en revision ikke 

udvælge tre perioder for at tjekke af til bogføringen, men derimod lave en totalafstemning 

for hele året, både hvad angår løn og skyldig løn, A-skat, AM-bidrag, ATP, moms m.m. Ved 

revision er der større krav til dokumentationen, hvorfor revisor ofte foretager detailtests 

og er mere grundig i sin indhentelse af dokumentation og revisionsbevis. Ved udvidet 

gennemgang er der, ligesom ved et review, langt flere forespørgsler til ledelsen, analyse af 

udviklingen og lignende. Det er dog tilladt ved udvidet gennemgang at foretage 

substansrevision, hvis revisor er af den opfattelse, at dette er mere effektivt, og han kan 

basere sin gennemgang på dette.      
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7.2 Revision og dets formål      

Formålet med revision er angivet i én af de mange ISA’er, herunder ISA 200, som 

omhandler revisors overordnede mål, og hvorledes revisionen skal gennemføres efter de 

internationale standarder herfor.      

"opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, således at 

revisor er i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige 

henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig 

begrebsramme..."83      

Ved udvidet gennemgang gives ikke en høj grad af sikkerhed i konklusionen, men en 

begrænset sikkerhed. Som det fremgår af ISA 200, er der ved revision en høj grad af 

sikkerhed; en stor forskel mellem udvidet gennemgang og revision.      

Udvidet gennemgang opstiller væsentlighedsniveau under planlægningen, og med 

udgangspunkt i dette væsentlighedsniveau skal revisor tage stilling til alle 

regnskabsposter, hvor der er risiko for væsentlige fejlinformationer. Men til forskel fra 

revision skal der ved en udvidet gennemgang kun ske review af regnskabet og 

regnskabsposterne.      

Ved revision skal revisor også udarbejde et væsentlighedsniveau og derefter fastlægge de 

væsentligste områder på baggrund af væsentlighedsniveauet samt lave en risikovurdering 

af, hvilke poster der kan have forøget risiko for fejl. Herefter skræddersys en 

revisionsplan, hvor der med vægt på væsentlighedsniveauet og risikovurderingen 

vurderes, hvilke handlinger som der skal udføres på hvilke regnskabsposter.      

                                                      
83 ISA 200 - Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse 
med Internationale Standarder om Revision, afsnit 11                      
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7.3 Revisionsbevis      

En revisor skal ved en revision opnå høj grad af sikkerhed, hvorfor revisors opnåede 

revisionsbevis skal opfylde de internationale standarders krav, som er anført i ISA 500 

omhandlende revisionsbevis.      

"Det er revisors mål at udforme og udføre revisionshandlinger på en sådan måde, at 

revisor opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og bliver i stand til at drage rimelige 

konklusioner som grundlag for revisionskonklusionen."84      

For at revisor kan udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet som helhed ikke 

indeholder væsentlige fejlinformationer, skal revisor have tilstrækkelig 

revisionsoverbevisning på de væsentligste og mest risikofyldte regnskabsposter.      

"Informationer, som revisor anvender for at nå frem til de konklusioner, 

revisionskonklusionen er baseret på. Revisionsbevis indeholder både information, der er 

indeholdt i bogføringen, som ligger til grund for regnskabet, og anden information."85 

Ovenstående beskrivelse i ISA 500 definerer det egentlige revisionsbevis, hvoraf det 

fremgår, at information indeholdt i bogføringen – dvs. de underliggende fakturaer og bilag 

mv., der er blevet bogført – udgør en del af revisionsbeviset. ”Anden information” udgør 

også en del af revisionsbeviset og dækker over for eksempel forespørgsler hos ledelsen, 

analyser, eksterne bekræftelser, bekræftelse på debitorsaldobreve, bekræftelse på 

kreditorkontoudtog og lignende. Det er vigtigt, at revisor får dokumenteret, at der under 

revisionen er indhentet tilstrækkelig dokumentation, og at revisor har opnået tilstrækkelig 

revisionsoverbevisning omkring de relevante regnskabsposter iht. til de internationale 

standarder, herunder ISA 230 omhandlende revisionsdokumentation. Revisor skal i tillæg 

hertil, på udvalgte regnskabsposter, udføre særlige øvrige handlinger som anført i ISA 501 

– dette gælder for eksempel for revisionshandlinger relateret til et varelager.      

                                                      
84 ISA 500 - revisionsbevis, afsnit 4                                                                                                                                                                                
85 ISA 500 - revisionsbevis, afsnit 5                                                                                                                                                                      
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Revisor skal for alle væsentlige balanceposter og transaktionsgrupper foretage 

substanshandlinger, herunder også vurdere, hvorvidt eksterne bekræftelser skal foretages 

som substanshandlinger. Dette gælder uanset de vurderede risici i henhold til ISA 330, 

som omhandler revisors reaktion på vurderede risici.      

ISA 505 omhandler eksterne bekræftelser, som er det stærkeste revisionsbevis 

tilgængeligt, da et revisionsbevis må antages at være mere pålideligt, når det kommer 

udefra, hermed ment uden for virksomheden. Herudover er det også et revisionsbevis, 

som opnås direkte af revisor, hvilket gør det til et stærkere revisionsbevis, end hvis det var 

indirekte. I tillæg hertil er alle indhentede informationer altid stærkere, hvis de er 

dokumenteret på skrift frem for mundtlige drøftelser og lignende. Som revisor skal man 

altid søge at opnå det stærkest mulige revisionsbevis , og det er eksterne bekræftelser.       

7.4 Test af kontroller 

Under en revision er test af kontroller en mulighed, hvilket også adskiller revision fra 

udvidet gennemgang. Kontroltest kan være mere effektiv end substanshandlinger for at 

opnå revisionsoverbevisning omkring regnskabsposter. I de tilfælde, hvor revisor ikke kan 

basere sig på virksomhedens interne kontroller, er der ingen anden udvej end at foretage 

fuld substansrevision. Dog ses det i mindre regnskabsklasse B-virksomheder, at det ikke 

altid er muligt at basere sig på kontroller, da virksomheden er meget lille, har få antal 

ansatte, og funktionsadskillelse for eksempel ikke er mulig.      

”udforme og udføre test af kontroller for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for 

relevante kontrollers funktionalitet, hvis:  

a) Revisors vurdering af risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau 

indeholder en forventning om, at kontrollerne fungerer effektivt, eller 
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b) Substanshandlinger ikke alene kan give tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på 

revisionsmålsniveau.”86      

Test af interne kontroller er en effektiv måde at opnå revisionsoverbevisning på, for 

eksempel hvis direktøren personligt gennemgår og godkender samtlige lønninger, og 

regnskabsassistenten gennemgår og godkender bogholderens og direktørens løn. Såfremt 

dette gøres skriftligt og kan efterprøves, kan revisor teste dette som en kontrol. Revisor 

har også selv en interesse i at teste kontroller og opnå overbevisning, hvor det er muligt, 

da det er mere effektivt og mere omkostningsbevidst end at lave fuld substansrevision. 

Herudover giver det mere komfort for regnskabet og de øvrige poster, at man får 

fornemmelsen af, at virksomheden selv gør så meget som muligt for at have tingene i 

orden: funktionsadskillelse, to godkendere på fakturaer og lignende.      

I forhold til revision efter ISA’erne er der ingen tvivl om, at revision er langt mere 

dybdegående end udvidet gennemgang.      

7.5 Gennemgang og sammenligning af varelager      

7.5.1 Udvidet gennemgang – varelager      

Ved udvidet gennemgang er det primært, som tidligere nævnt, analyser og forespørgsler 

og drøftelser med ledelsen, som anvendes til gennemgang af regnskabet og 

regnskabsposterne. Dog skal revisor udføre supplerende handlinger, såfremt revisor har 

mistanke om, at en regnskabspost eller regnskabet som helhed kan indeholde væsentlige 

fejlinformationer, og fortsætte, indtil han kan konkludere, om der er væsentlige fejl eller 

sandsynligvis ikke er fejl. Når der foretages udvidet gennemgang af et varelager, vil det 

være fordelagtigt for revisor, inden regnskabsåret er omme, at forstå virksomhedens 

procedurer vedrørende varelageret. Dermed opnår revisor også en forståelse af 

varelagerets forhold og kan lave en risikovurdering på baggrund heraf. Dette er ydermere 

en del af planlægningsprocessens forståelse af virksomheden. Revisor bør have overblik 

                                                      
86 ISA 330 – revisors reaktion på vurderede risici, afsnit 8                                                                                                                                                                               
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over, hvilke varer der er let omsættelige, hvilke varer der er langtidsholdbare, om der er 

risici for værdiforringelse som følge af langsom omsætningshastighed, samt hvad 

omsætningshastigheden er for de forskellige varer. I de tilfælde hvor til- og afgange 

registreres korrekt, og dette foregår systematisk, har revisor god komfort i forhold til 

tilstedeværelsen af varelageret, hvorfor dette ikke udgør en signifikant risiko. I de tilfælde, 

hvor revisor ikke har tillid til korrekt registrering af til- og afgange på varelageret, kan 

revisor overveje at deltage i de fysiske optællinger og eventuelt detailteste disse. Dog er 

der ikke krav om lageroptælling ved udvidet gennemgang, hvorfor dette vil være revisors 

individuelle vurdering.      

En anden typisk risiko for varelageret er værdiansættelsen, hvor for eksempel elektronik 

hurtigt forældes og mister værdi ved langsom omsætningshastighed. Tagsten, lægter og 

terrassebrædder er varer, som ikke umiddelbart mister værdi hurtigt. Det vil her være 

vigtigt for revisor at forstå kontrolmiljøet samt lave analyser på udviklingen i 

bruttoavancen for at få indikation af, hvorvidt varelageret er korrekt prisfastsat, samt at 

det korrekte antal er registreret.      

Hvis revisor tidligere har været revisor for virksomheden og revideret de finansielle 

oplysninger gennem flere år, men virksomheden nu har valgt udvidet gennemgang, har 

revisor helt sikkert allerede indhentet ovenstående oplysninger og har en helt klar 

indikation af, hvorvidt lageret og de tilhørende revisionsmål udgør en risiko eller ej, og 

hvor fejlen eventuelt vil forekomme, såfremt der er risiko herfor. Revisor kunne derfor 

også blande de analytiske handlinger og forespørgsler med nogle analyser baseret på det 

eksisterende kendskab til virksomheden. 

Ved udvidet gennemgang er udgangspunktet, at det kun er analytiske handlinger samt 

forespørgsler, som skal udføres. Substanshandlinger skal kun foretages, hvis revisor finder 

det nødvendigt at udføre disse i tillæg til de øvrige handlinger, hvilket tydeligt adskiller 

udvidet gennemgang fra revision, når det drejer sig om varelager.      
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7.5.2 Revision – varelager      

I henhold til ISA 501 omhandlende revisionsbevis er der særlige krav til revisor, og hvilke 

overvejelser revisor i den forbindelse skal have. 

”skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse og 

tilstand ved at: 

Overvære fysisk lageroptælling, hvor dette er praktisk muligt, for at: 

i) Vurdere den daglige ledelses instrukser og procedurer for registrering og kontrol af 

resultaterne af virksomhedens fysiske lageroptælling. 

ii) Observere udførelsen af den daglige ledelses optællingsprocedurer. 

iii) Inspicere varelageret, og 

iv) Foretage kontroloptælling  

Udføre revisionshandlinger på virksomhedens endelige registreringer i lagerkartoteket for 

at fastslå, om de afspejler de faktiske resultater af lageroptællingen nøjagtigt.”87 

Ovenstående er de specifikke krav, men herudover er revisor også underlagt øvrige krav 

som tidligere beskrevet vedrørende dokumentation og revisionsbevis. Alle revisionsmål 

skal kunne dokumenteres, hvorfor revisor er pålagt at indhente tilstrækkeligt 

revisionsbevis og sikre sig, at dette er overholdt. Revisor kan teste fuldstændigheden af 

varelageret ved at undersøge, hvorvidt der for eksempel er svømmende varer88, og teste 

de fakturaer, som hører til, og hvorvidt varerne er registreret som gået ind på lageret. I 

samme ombæring testes, hvorvidt virksomheden registrerer til- og afgange korrekt på 

varelageret. Værdiansættelsen testes ved at teste kostprisen på varerne, altså ved at 

kontrollere, at varerne er lagt på lageret til seneste købsfakturaer.      

                                                      
87 ISA 501 – revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder, afsnit 4                                                                                                                                                                                                                                                
88 Varer som er afsendt og risikoen er overgået til virksomheden (som er køber)                                                                                                     
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7.5.3 Forskel på udvidet gennemgang og revision af varelageret      

Det fremgår af afsnittene ovenfor, at der er stor forskel på udvidet gennemgang og 

revision, hvor revisor ved revision er underlagt helt klare regelsæt og krav, som skal 

udføres for, at revisor herefter kan komme til en konklusion om, hvorvidt der er 

væsentlige fejl på varelageret eller ej. Ved udvidet gennemgang overvejer og vælger 

revisor, hvilke handlinger der vil være tilstrækkelige for at opnå begrænset sikkerhed for 

væsentlig fejlinformation på varelageret. Det vil være forskelligt fra regnskabspost til 

regnskabspost, hvad revisor vil vælge at udføre af handlinger ved udvidet gennemgang, og 

der er ingen specifikke krav til test af interne kontroller, som der for eksempel er ved 

revision.           

7.6 Delkonklusion      

Revision og udvidet gennemgang har ligheder i form af planlægningsprocessen samt de 

supplerende handlinger for udvidet gennemgang, som er deciderede revisionshandlinger. 

Dog ikke de specielle 3-perioders kontrol af indberetninger af skat, moms og afgifter, hvor 

man ved revision tester for hele året.      

Ved revision er der krav til det revisionsbevis, som skal indhentes på væsentlige 

regnskabsposter, hvor man ved udvidet gennemgang blot skal opnå overvejende 

revisionsoverbevisning ved forespørgsler og analytiske handlinger. Den sikkerhed, man 

opnår på regnskabsposterne og regnskabet, er derfor også vidt forskellig, hvilket tydeligt 

fremgår af henholdsvis en revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed og en erklæring 

om review med begrænset sikkerhed.      

8. Vil udvidet gennemgang indfri målsætningerne, som regeringen 

havde?      

Det har været regeringens målsætning ved indførelsen af denne standard, at den skal 

være et alternativ til revision, og at virksomhederne skulle kunne spare ca. 25 % i 

omkostninger til revisor for denne ydelse, sammenlignet med revision. Denne besparelse 
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er blevet opgjort til 236 millioner kr. på samfundsniveau, men desværre er det ikke 

beskrevet eller opgjort specifikt i lovforslaget L26, hvorledes de er kommet frem til disse 

tal. Det ville have været mere konkret at skrive, at regeringen forventer, at ca. xx antal 

procent af regnskabsklasse B-virksomheder forventes at tilslutte sig udvidet gennemgang. 

I afhandlingen er det derfor svært at diskutere, hvorvidt beløbene er retvisende.       

I henhold til revisorlovens § 20 skal der udarbejdes revisionsprotokol, hvilket er en 

besparelse for dem, som vælger udvidet gennemgang, men det er ikke min holdning, at 

det er muligt at opnå den ønskede besparelse på baggrund af dette. 

Det indikeres lidt i en artikel i Revision og Regnskabsvæsen, skrevet af Charlotte Jepsen fra 

FSR, at regeringen har haft fokus på den forventede besparelse og nærmest lovet 

besparelser til virksomheder på deres revisionsregning, men glemt at tage højde for den 

ændrede kvalitet og kravene fra regnskabslæserne. Det er dog hendes holdning, at der 

ikke findes nogen fast formel på prisen, ligesom der ikke findes en fast formel for udvidet 

gennemgang, da det afhænger meget af de individuelle forhold hos virksomhederne. 

Hendes artikel må tolkes sådan, at det er FSR’s holdning, at det ikke vil være muligt at 

opnå besparelserne, og af den størrelse, i alle tilfælde. Det er også revisor, som skal 

fastsætte honoraret ud fra revisors betragtning.89 

Som det fremgår af nedenstående figur ses antallet af udvidet gennemgang-erklæringer, 

som har været i regnskaberne for 2014, og det fremgår tydeligt, at erklæringen ikke har 

slået igennem, og kun ca. 10 % har valgt denne type erklæring:  

                                                      
89 Revision og Regnskabsvæsen nr. 6, juni 2013 – side 12 (RR.6.2013.12)                                     
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Kilde: Undersøgelse fra FSR "FSR Kundeprofiler på revisionsydelser-FINAL" 

Det er derfor min konklusion, at udvidet gennemgang ikke har indfriet de oprindelige 

målsætninger, som regeringen har haft med en besparelse på ca. 236 mio. kr. Det 

begrundes også med, at regeringen havde en forventning om, at de fleste virksomheder 

som kunne benytte sig af standarden ville anvende den. Dette har ikke været tilfældet. 

8.1 Kan alle benytte sig af udvidet gennemgang?       

Det er kun for regnskabsklasse B-virksomheder, men det er ikke alle, som kan anvende 

udvidet gennemgang. Regnskabslæsere og interessenter i virksomhederne har for høje 



Rasmus Madsen                                                          Copenhagen Business School (CBS) 
Cand. Merc. Aud., kandidatafhandling, 19. september 2016 
 

                                                                                                                             Side 78 af 91                                                                                                                                                           
 

krav til, at virksomheder, som har kredit i banken og ikke er likvide og solide nok på 

pengepungen, reelt set selv kan få lov at vælge. 

Kilde: Brochure fra KPMG: ”Udvidet gennemgang – et alternativ for din virksomhed?” 

I henhold til de anerkendte revisionshuse PwC, KPMG (figur ovenfor), BDO og EY afhænger 

det meget af strukturen i ejerforholdene. En ejerledet virksomhed, hvor ejeren selv er 

kraftigt involveret i den daglige drift, har normalt ikke behov for revision. SKAT må antages 

ikke at have den store holdning hertil ved udfyldelse af selvangivelsen. Bankerne vil i 

mange tilfælde finde en udvidet gennemgang tilstrækkelig, men det er klart, at 

virksomhedens kompleksitet og størrelsen af engagementet med banken også spiller en 

rolle. Leverandører vil normalt ikke stille særlige krav. Enkelte kunder kan kræve det, men 

det afhænger af, hvilken ydelse virksomheden tilbyder. Det er klart, at det har betydning, 

hvis virksomheden skal tage imod en stor ordre på mange millioner; så vil kunden gerne 

sikre, at alle oplysninger er revideret for økonomisk sikkerhed. Er der tale om en bredere 

ejerkreds med eksterne bestyrelsesmedlemmer, som ikke er inde over den daglige drift, 



Rasmus Madsen                                                          Copenhagen Business School (CBS) 
Cand. Merc. Aud., kandidatafhandling, 19. september 2016 
 

                                                                                                                             Side 79 af 91                                                                                                                                                           
 

og der kan være ambition om at vokse, og bestyrelsesmedlemmerne ønsker, at risikoen 

for besvigelser imødekommes, kan et ønske om revision forekomme.90  

Problematikken opstår også, hvis en virksomhed har bankengagementer, hvor banken 

endda har virksomhedspant i samtlige af virksomhedens aktiver. Her vil banken typisk 

kræve revision, da en udvidet gennemgang ikke giver den samme sikkerhed på mange af 

aktiverne, herunder varelager, debitorer mv.      

Det er ikke ualmindeligt, at virksomheder har brug for kredit for at drive deres virksomhed 

og daglige drift, da mange virksomheder ikke kan stille med den finansiering, som kræves 

for at starte og drive en virksomhed. Det må have været meningen med lovforslaget, at 

lempelsen af revision og tilvalget af udvidet gennemgang også måtte kunne vælges af 

virksomheder, som har brug for yderligere finansiering, da det er en stor del af 

virksomhederne. Det lader dog ikke til umiddelbart at være tilfældet på baggrund af 

ovenstående gennemgang.      

Herudover virker det også tydeligt, at såfremt virksomheden bliver mere kompleks eller 

øger sit engagement, virker det sandsynligt, at revision er eneste løsning, hvorfor også et 

fremtidigt salg eller plan om omstrukturering taler for revision og ikke udvidet 

gennemgang.       

Såfremt revisor skal kunne gennemføre en udvidet gennemgang, kræver det, at 

virksomhedens bogholderi kører på en lige linje, da for mange fejl i bogholderiet vil 

medføre, at risikoen for fejlinformation vil være for stor, og revisor vil have svært ved 

udelukkende at anvende analytiske handlinger og forespørgsler. Revisor vil være pålagt at 

foretage mange supplerende handlinger, hvis han mistænker, at regnskabsposterne 

                                                      
90 https://www.pwc.dk/da/revision/assets/udvidet-gennemgang.pdf, ”Revision eller udvidet gennemgang? 
Stil skarpt på din virksomheds behov”, PwC, set den 10. september 2016                                                                                                             
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Udvidet_gennemgang_i_stedet_for_revision/$FILE/Udvidet_g
ennemgang_0413_web.pdf, ”Udvidet gennemgang”, EY, set den 10. september 2016                                                                                                                                                               
http://www.bdo.dk/media/467635/udvidet-gennemgang.pdf, ”Værd at vide om udvidet gennemgang”, BDO 
set den 11. september 2016                                                                                                                                                                                                                                                 

https://www.pwc.dk/da/revision/assets/udvidet-gennemgang.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Udvidet_gennemgang_i_stedet_for_revision/$FILE/Udvidet_gennemgang_0413_web.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Udvidet_gennemgang_i_stedet_for_revision/$FILE/Udvidet_gennemgang_0413_web.pdf
http://www.bdo.dk/media/467635/udvidet-gennemgang.pdf
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indeholder væsentlige fejlinformationer, hvorfor det i denne situation vil være dyrt at 

udføre en sådan udvidet gennemgang. 

I de tilfælde, hvor en virksomhed er i likviditetsproblemer og ønsker finansiering udefra, 

vil det på baggrund af ovenstående ikke være hensigtsmæssigt at vælge udvidet 

gennemgang. Bankerne ønsker ofte revision, da de ønsker de mest retvisende tal at træffe 

deres beslutninger ud fra.      

Det virker mærkeligt, hvis det har været regeringens intention og formål med den 

udvidede gennemgang, at det udelukkede er de velkonsoliderede, solide og likvide 

virksomheder samt virksomheder med en simpel ejerstruktur, som kan få løftet de 

administrative byrder. Det lader jo til, at det – som det altid har været tilfældet – er 

lettere, når man har lidt penge på kistebunden, men det må antages, at det har været 

regeringens intention, at standarden skulle kunne bruges af alle virksomheder. Det er 

hvert fald det som de skriver i lovforslaget L26. 

På baggrund af dette må det konkluderes, at når ikke alle virksomheder kan vælge udvidet 

gennemgang af den ene eller anden grund, taler det imod, at indførelsen af udvidet 

gennemgang vil kunne indfri den målsætning, som regeringen har fastsat om en stor 

besparelse samt løftelse af administrative byrder.      

Det er opfattelsen, at for at udvidet gennemgang skal kunne blive mere udbredt, er det 

nødvendigt med tilpasninger af den nuværende standard, som vil kunne hjælpe visse 

regnskabsinteressenter med at få øget sikkerhed i visse regnskabsposter. Alternativt skal 

der gennemføres en holdningsændring hos særligt långiverne, hvor de ikke længere stiller 

krav om høj grad af sikkerhed, fordi de har enten pant eller sikkerhedsstillelser i aktiver. 

Det er forfatterens holdning, at det er lettest og mest realistisk at få ændret standarden 

som den ene løsning af de to, men problematikken ligger i, at hvis udvidet gennemgang 

kommer tættere på revision, og der er mere revision af enkelte poster i standarden, vil 

udvidet gennemgang blive endnu dyrere. Dette hænger ikke sammen med regeringens 
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ønske om besparelser og lettelse af de administrative byrder. På den anden side er det 

dog tvivlsomt, at man kan lave en holdningsændring i praksis og få långivere til at gå ned i 

kvalitet på de regnskabsposter, som de har sikkerhed i.      

8.2 Delkonklusion      

Da det ud fra afhandlingens undersøgelser lader til, at det ikke er samtlige regnskabsklasse 

B-virksomheder, som reelt set får muligheden for at vælge udvidet gennemgang, er det 

sandsynligt, at antallet af virksomheder, som vælger udvidet gennemgang, er lavere end 

først forventet. Derfor må det også forventes, at udvidet gennemgang som følge heraf er 

blevet mindre udbredt, end det har været planen oprindeligt. Den store 

samfundsmæssige besparelse er derfor ikke sandsynlig, og heller ikke de angivne tal, som 

det ikke har været muligt at kontrollere. Det er kun de virksomheder, som reelt set kan få 

lov at vælge udvidet gennemgang, og som samtidig har et strømlinet bogholderi, som vil 

kunne vælge denne løsning og potentielt få en 25 % besparelse eller lignende. 

Det er endvidere afhandlingens konklusion, at det ikke er en særlig stor procentdel af 

virksomhederne som vælger denne type erklæring, hvorfor målsætningerne ikke er blevet 

opfyldte. 

9. Konklusion      

Standarden om udvidet gennemgang blev indført på baggrund af ønsker om 

administrative lettelser for små virksomheder og omkostningsbesparelser. Samtidig havde 

mange af de øvrige EU-lande ikke helt forståelse for de meget lave danske grænser for 

revisionspligt, sammenlignet med de øvrige lande. Alternativet til udvidet gennemgang var 

at fjerne revisionspligten for regnskabsklasse B-virksomheder, men der ligger en stor del 

af dansk erhvervsliv i denne størrelse virksomheder, hvorfor dette ikke blev anset for en 

mulighed.      

Der blev derfor fremsat et forslag, som omhandlede ”Forslag til lov om ændring af 

Årsregnskabsloven og Revisorloven”, også kaldet lovforslag L26. Forslaget vedrørte blandt 



Rasmus Madsen                                                          Copenhagen Business School (CBS) 
Cand. Merc. Aud., kandidatafhandling, 19. september 2016 
 

                                                                                                                             Side 82 af 91                                                                                                                                                           
 

andet ændring af årsregnskabslovens § 135, hvor virksomheder i regnskabsklasse B 

herefter vil kunne vælge at følge Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små 

virksomheder.      

Erhvervs- og Vækstministeriet vurderede, at denne erklæringsstandard kunne spare 

virksomhederne for minimum 25 % af deres omkostning til revision sammenlignet med 

den fulde revisionsydelse. Der er derfor en besparelse på ca. 236 mio. kr. for 

regnskabsklasse B på samfundsniveau samt 172 mio. kr. på samfundsniveau for 

revisionsfritagelse for holdingvirksomheder.91     

Konklusionen er åbenlys, og forventningskløften eksisterer i høj grad stadig i dag. Det er 

endvidere min vurdering, at forventningskløften forstørres som følge af introduktionen af 

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

Årsregnskabsloven”. Dette både som følge af, at der er færre substanshandlinger som skal 

udføres, men også grundet det faktum, at regeringen omtaler det som revision. 

Regnskabslæser forventer derfor stadig en revisionslignende ydelse og i tillæg hertil 

diskuteres om FSR og revisorerne har opført sig illoyalt over for regeringen ved 

implementering af udvidet gennemgang i deres tydelige omtale af dette, som noget der 

minder mere om review and revision. 

Det kan vise sig problematisk i relation til forventningskløften med standarden om udvidet 

gennemgang, idet en selvstændig dansk erklæringsstandard ikke vil være kendt af 

udenlandske interessenter og en forstørrelse af rimelighedskløften i relation hertil er 

meget sandsynlig. 

Herudover er der med stor sikkerhed også nogle som lider økonomiske tab ved dette, når 

udvidet gennemgang er blevet præsenteret som revision, men har lempeligere handlinger 

som er mere tilsvarende et review og har en lavere kvalitet. 

                                                      
91 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf "L26 - Forslag til lov 
om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Med kommentarer" side 9-10 punkt 4, set den 22. august 
2016 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_fremsat.pdf
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Dette økonomiske tab er jo netop hvad regeringen har ønsket at modarbejde ved 

indførslen af standarden. 

Der er i afhandlingen behandlet diskursteori og foretager diskursanalyse af regeringens og 

FSR og revisorernes diskurs i tilgangen til implementeringen af standarden om udvidet 

gennemgang. 

Regeringens diskurs er positivt anlagt og taler om besparelser, men revisorernes diskurs er 

mere i retning af, at udvidet gennemgang er af en langt lavere kvalitet. Det er lykkedes 

revisorerne at få nedgjort denne erklæringsstandard og en potentiel følgeeffekt heraf ses 

også tydeligt i og med at kun ca. 10 % anvendte denne type erklæring i 2014 

regnskaberne. Der kan være flere årsager til dette, men meget tyder på, at revisorerne 

som også sælge ydelsen til virksomhederne og bliver spurgt til råds af virksomhederne 

ikke har forsøgt at sælge dette. Det er min overbevisning at diskursen har skabt store 

udfordringer for udbredelsen af denne erklæringsstandard. 

Udvidet gennemgang ligner meget et review med yderligere handlinger, hvor den eneste 

faktiske forskel mellem et review efter ISRE 2400-standarden og udvidet gennemgang 

primært er visse tillægshandlinger. 

Ved gennemgangen findes det, at på trods af, at et review og en udvidet gennemgang 

bevæger sig mere hen imod revision, er der stadig forskel på disse. Den mest signifikante 

er nok, at revision udføres efter fastlagte internationale standarder om revision, ISA’erne, 

og er underlagt mange konkrete handlinger til indhentelse af revisionsbevis samt 

dokumentation af dette. Derudover afgiver man ved revision en erklæring med høj grad af 

sikkerhed. Planlægning og væsentlighedsniveau er stort set identisk ved revision og 

udvidet gennemgang, og de yderligere handlinger i udvidet gennemgang er stort set 

identiske med revisionshandlinger, undtagen den lidt underlige kontrol af 3 perioders 

indberetning af skat, moms og afgifter. 
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Ved undersøgelse af, hvorvidt målsætningerne ved indførelsen af udvidet gennemgang er 

blevet indfriet, er der taget udgangspunkt i de anerkendte revisionshuse PwC, BDO og EY 

set i forhold til, hvad deres holdninger er, og hvem som kan anvende udvidet 

gennemgang:  

”Udvidet gennemgang kan således ikke sidestilles med en revision, da den ikke giver 

samme grad af sikkerhed for årsrapportens regnskabsoplysninger, men kan være et godt 

alternativ for de virksomheder, som ikke har behov for den høje grad af sikkerhed, som 

revisionen giver.”92 

Banker er ikke umiddelbart skeptiske, men jo større engagementer, jo mere bekymrede 

kan de blive, og ved pantsætninger, varelagre og debitorer er kravene ikke særligt høje 

ved en udvidet gennemgang. Det har siden 2008-2009 ikke været let at låne af bankerne, 

da de har strammet op på regler vedrørende udlån. Det er ikke ualmindeligt, at 

virksomheder har brug for kredit for at drive deres virksomhed og daglige drift, da mange 

virksomheder ikke kan stille med den finansiering, som det kræves for at starte og drive en 

virksomhed. Det kan umuligt have været regeringens ønske, at det kun er virksomheder, 

som opfylder ovenstående, som kan opnå udvidet gennemgang, da det kun hjælper de 

mest solide virksomheder. Realkreditforeningen gør også opmærksom på, at 

kreditvurderingen skal ske på baggrund af et retvisende regnskab.93 

I forhold til besparelsen er det FSR’s holdning, at dette ikke er noget, man kan melde ud 

eller give et facit på, da der er mange forhold, som spiller ind, og som er forskellige fra 

virksomhed til virksomhed, alt efter hvilke regnskabsposter de har mv. Det virker ikke til, 

at besparelsen kan hives hjem i henhold til målsætningen – også med tanke på, hvor 

udbredt det er blevet med den ”snævre” skare af virksomheder, som reelt set har 

mulighed for at indføre det. 

                                                      
92 https://www.pwc.dk/da/revision/assets/udvidet-gennemgang.pdf ”Revision eller udvidet gennemgang? 
Stil skarpt på din virksomheds behov”, PwC, side 3 
93 Realkreditrådets høringssvar, 13. august 2012 

https://www.pwc.dk/da/revision/assets/udvidet-gennemgang.pdf
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10. Perspektivering 

Udvidet gennemgang er blandt andet kritiseret for, at nogle af områderne ikke bliver givet 

den opmærksomhed og får den sikkerhed, som det i nogle henseender er krævet af 

banker. Det gælder blandt andet inden for områder som varelagre, debitorer og 

anlægsaktiver. Virksomheden kan sagtens blive udsat for at blive pålagt af sin bank at få 

revideret sin virksomhed, såfremt den ønsker at få forlænget eller forøget sin kredit hos 

banken. Da mange virksomheder er afhængige af kredit og finansiering i det hele taget, er 

dette uheldigt. For at udbrede standarden om udvidet gennemgang må det foreslås, at 

der kommer tilpasninger, således at man bedre kan imødekomme långivernes krav og 

behov, da de i sidste ende har en stor indflydelse på en stor del af virksomhederne. 

Ulempen ved dette er, at man forøger omkostningerne, men ved at tilgodese långiverne 

kan man udbrede standarden mere. Det er min holdning, at besparelserne fremsat af 

regeringen er sat ret højt, også set i forhold til det antal som bruger denne type erklæring. 

Alternativt skulle der kigges på, hvor stram lovgivningen er over for bankerne fra 

Finanstilsynets side og de relativt høje grænser, som er sat for bankerne, hvad angår den 

sikkerhed, som bankerne skal have i deres udlån og soliditeten, som er krævet af 

bankerne. Der kan argumenteres for, at når der er stramme politikker for udlån over for 

bankerne, vil dette ikke gavne udbredelsen af udvidet gennemgang. En alternativ løsning 

kunne derfor være at lempe på kravene over for bankerne, selvom dette ikke virker 

sandsynligt at få ført igennem. 

Det, som kendetegner udvidet gennemgang, er revisor og revisors professionelle 

dømmekraft, som er afgørende i denne sammenhæng, hvor analytiske handlinger og 

forespørgsler er de primære handlinger. Her kan andre regnskabslæsere og 

interesserenter i virksomheden måske efterspørge et mere håndgribeligt og fast produkt, 

hvor for eksempel revision er underlagt faste regler og internationale standarder. En 

mulighed her kunne være at uddybe og udvide nogle af afsnittene i FSR’s 

vejledningsafsnit, således at de handlinger, som skal udføres, er lidt mere håndgribelige og 
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skræddersyede. På den måde opnås også en mere ensartet tilgang til revision, da det, i 

hvert fald i nogle tilfælde, ikke er revisoren med 10 års erfaring, der laver udvidet 

gennemgang, fordi denne simpelthen ville være for dyr til dette: Ofte er bolden hos en af 

de yngre medarbejdere, som ikke har den samme erfaring og de samme analytiske evner. 

Det kan være svært at vide om forventningskløften mellem revisor og regnskabslæser 

nogensinde forsvinder, i så fald vil der skulle nogle drastiske ændringer til, som jeg 

forestiller mig på nuværende tidspunkt ikke er særligt realistiske at få gennemført. Jeg har 

nedenfor anført nogle tiltag, som kunne give et bud på, hvordan forventningskløften i 

fremtiden kunne mindskes. 

Lovgivningen bør blive strammet op og være mere gennemsigtig, således der ikke opstår 

mangelfulde reguleringer som denne. Hvis det for eksempel af revisors påtegning fremgår 

mere tydeligt hvilke handlinger, som revisor har udført på den pågældende kunde, kunne 

dette give mere indsigt for regnskabslæser for at se hvilke handlinger revisor faktisk 

udfører. Samtidig kan der måske sammenfattes en kortere vejledning over revisors 

generelle handlinger efter ISA’erne som summerer hovedpunkterne. 

Man kan indføre rotationskrav på alle klienter som får udført revision, review eller udvidet 

gennemgang. På den måde vil der komme friske øjne på meget oftere, men samtidig vil 

revisor ikke få et ”ejerforhold” til kunden og den ydelse han leverer. 

Revisor kan gøres mere ansvarlig for årsrapporten og udarbejdelsen heraf samt dens 

indhold. Lovgivningen, som den er nu, foreskriver at det er ledelsen som har ansvaret 

herfor. En ændring af ansvaret for årsrapporten vil selvfølgelig, alt andet lige, medføre en 

større omkostning for revisor, som nødvendigvis vil blive faktureret videre til kunden. 

Det vil også være en potentiel løsning at få integreret etik og ansvarsfølelse endnu dybere 

i samfundet inklusive hos revisorerne, således det er mere naturligt for alle parter at være 

pligtopfyldende og være ansvarsbevidste og derved få mere præcis rapportering. Dette er 
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dog ikke den nemmeste løsning, da der altid vil være ”sorte får” i den finansielle verden, 

såvel som andre industrier. 

Alt sammen tiltag som vil være svære at implementere og føre ud i livet i praksis og som 

også kan have nogle negative følger, i form af for eksempel yderligere omkostninger. 
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