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Executive Summary 
Since 2006 Denmark has been taking advantage of the EU legal rules for exemptions on the mandatory 
audit for small and medium sized companies, and for the first time ever in Denmark, the amount of 
companies that have rejected an audit is higher than the amount of companies that are being audited. 
Because trade, credit consulting, tax and duty payment is vastly based on accounting figures, which in 
the worst case scenario is not valid, this can have consequences for the Danish trade and community in 
general. The intend of this summary is, to enlighten the problems that companies, government and 
moneylenders are faced with, when an increasing amount of companies do not have their annual 
accounts revised. 
Auditor’s opinion is the only way, that the accountant can make the users aware, when problems 
relating to going concern arises. As well as our intentions with this summary, is to in light how 
bookkeepers use the company’s year assessment for credit services, including which parts of the 
annual accounts is most useful for the bookkeeper. 
The summary outlines a series of relevant theories within the areas: going concern, account 
endorsement and declaration possibilities and accountant reporting possibilities. The summary is 
based on accountancy class-b, concerning the small and medium sized companies, which represent the 
majority of the Danish Trade and Industry. 
To get an insight in how the external stakeholders use the company’s annual accounts in connection 
with trade and credit allocation, we have posted questionnaires to a group of respondents consisting 
of company owners, bank employees, accountants, and other advisors. These respondents are 
specially selected, as it is our opinion that they are amongst the most important stakeholders in 
relation to the company’s annual accounts. 
Apart from the questionnaire we supplemented with interviews with society of Danish accountants, 
FSR – Danske Revisorer; a money and credit institution, Arbejdernes Landsbank, and as a representant 
for the Danish Trading Industry, Dansk Industri. The intention with the interviews was to enlighten the 
subjective attitude to the increasing rejection of audit. At the same time it was our thesis, that the 
chosen interview subjects, had contrasting opinions to the increasing tendencies to companies 
rejection of audit 
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It will appear from our questionnaire, that the respondents emphasizes the opinion from accountants 
very high, when accessing a company’s ability to going concern. In relation to this it indicates that more 
than half the respondents do not wish for further reductions in the accountancy area prospectively. 
The thesis concludes that there is a general disagreement amongst stakeholders when it comes to 
determine when an audit is value adding for the companies. At the same time the stakeholders signify 
that audited accounts are given higher credibility. 
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1. Indledning, problemstilling mv.  
1.1. Indledning 

Med de seneste års lempelser af revisionspligten, har flere og flere virksomheder fravalgt revision af 
deres årsregnskab. Årsagen til lempelserne af revisionspligten skal bl.a. findes i en fælles front i EU-
landene om, at minimere virksomhedernes administrationsomkostninger. Med implementeringen af 
de internationale revisionssandarder i 2005, kaldet ISA standarderne, åbnede man derimod op for det 
modsatte. De tidligere revisionsstandarder, i daglig omtale RSere, var ikke nær så omfattende, som de 
nye ISA standarder. Implementeringen af de nye standarder resulterede i yderligere krav til revisor, og 
som følge heraf et højere revisionshonorar, i forbindelse med den lovpligtige revision. 
Implementeringen af de nye internationale ISA revisionsstandarder medførte foruden et forøget 
revisionshonorar, også en øget administrativ arbejdsbyrde for virksomhederne.  
Den daværende regerings modtræk til de tiltagende administrative arbejdsbyrder, som de små 
virksomheder var blevet pålagt igennem tiden, og senest ved implementeringen af de omfattende 
internationale ISA revisionsstandarder, udmundede i et lovforslag, L50 af 16. november 2005. 
Lovforslaget omhandlede implementeringen af de EU-retslige muligheder, for fravalg af den hidtidige 
lovpligtige revision. Lovforslaget blev vedtaget 27. marts 2006, hvorefter de små virksomheder fik 
mulighed for at fravælge revision. 
I forlængelse af ovenstående mulighed for fravalg af revision, stod det imidlertid klart, at der var behov 
for et revisionsprodukt til de små- og mellemstore virksomheder, som lå mellem ikke-revision og 
revision. Som følge heraf fremførte den daværende regering lovforslag L26 af 10. oktober 2012.  
Lovforslaget omhandlede bl.a. implementeringen af en ny erklæringsstandard, der var særlig tilegnet 
til revision af mindre virksomheder, samtidig med, at erklæringen var brugbar for virksomhedens 
samhandelspartnere og interessenter.  Det var bl.a. regeringens hensigt med den nye 
erklæringsstandard, at reducere virksomhedernes administrative byrder med 25 %1.  Resultatet af det 
vedtagne lovforslag var en ny erklæringsstandard, ”udvidet gennemgang”, tilegnet regnskabsklasse B 
virksomheder. 

                                                             
1 Erhvervsstyrelsen (2013), pressemeddelelse  
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Undersøgelser viser imidlertid at årsregnskaberne er mere fejlbehæftet end nogensinde2. Det er især 
de små virksomheder, hvor fejl ikke bliver opdaget før årsregnskaberne bliver offentliggjort. Det 
retvisende billede af selskabernes finansielle stilling, er således ikke til stede i en stor del af disse 
virksomheder. En undersøgelse blandt medlemmerne i FSR, brancheorganisationen for revisorer, viser 
at 70 % af revisorerne har rettet væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget i forbindelse med revisionen. 
Ligeledes er der i gennemsnit væsentlige fejl i 4 ud af 10 årsregnskaber, og hvis disse fejl ikke bliver 
rettet, vil det kunne have en væsentlig indflydelse på virksomhedens samhandel, såsom forkerte 
kreditbetingelser eller forkerte vurderinger af kreditrammer3.  
Årsagen til den store fejlrate, kan til dels henføres til, at mange af de små virksomheder ikke har den 
fornødne regnskabsekspertise, og derved ikke er opmærksomme på, at deres årsregnskaber er 
fejlbehæftet.  De fejlbehæftede regnskaber har i visse tilfælde skadelig effekt overfor virksomhedens 
kreditgivere, kunder, medarbejdere og SKAT. Det er endvidere opfattelsen hos 8 ud af 10 adspurgte 
revisorer, at hvis de væsentlige fejl i årsregnskaberne ikke bliver rettet, vil det føre til et forkert 
grundlag for bl.a. momsen, hvilket med stor sandsynlighed vil resultere i forkerte skatte- og 
afgiftsbetalinger til det offentlige4. Virksomhedens interessenter risikerer således, at træffe 
beslutninger på baggrund af årsregnskaber, der i værste tilfælde ikke giver et retvisende billede af 
virksomhedens finansielle stilling, hvilket kan resultere i fatale konsekvenser, for virksomhedens 
interessenter. 
Ved fravalg af den traditionelle revision, mister regnskabsbrugeren samtidig revisors ”blåstempling” af 
årsregnskaberne. Hvor revisor ved den traditionelle revision, foretager en grundig revision af bl.a. 
værdiansættelse af aktiver og virksomhedernes evne til fortsat drift, er der ganske begrænset eller slet 
ingen fokus på dette, når den traditionelle revision fravælges. De fleste regnskabsbrugere er vant til at 
støtte sig til revisors revisionspåtegning og forventer, at revisor gør opmærksom på væsentlige forhold 
i dennes revisionspåtegning. Når årsregnskabet er forsynet med en modificeret påtegning, f.eks. ved 
fremhævelse af forhold i regnskabet eller vedrørende revisionen eller væsentlig usikkerhed vedrørende 

                                                             
2 http://finans.dk/protected/finans/erhverv/ECE8238268/Regnskaberne-sv%C3%B8mmer-i-
alvorlige-fejl/ 
 
3 FSR Survey (2016a)  
4 FSR Survey (2016a)  
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fortsat drift, vil det udmunde sig i en konklusion med forbehold, afkræftende konklusion eller 
manglende konklusion. En modificeret påtegning vil for de fleste regnskabsbrugere være et forhold, 
som man er særlig opmærksom på, og i visse tilfælde vil det påvirke måden, hvorpå man fremadrettet 
interagerer med virksomheden.  
2015 var året hvor et større antal virksomheder havde fravalgt revisionen, i forhold til antallet af 
virksomheder der fik revideret deres årsregnskaber, hvor kun 49 % af de danske virksomheder fik deres 
årsregnskaber revideret5. Den politiske agenda er klar, idet man ønsker større besparelser på de 
administrative byrder for virksomhederne, herunder revision, som fra et politisk synspunkt anses som 
en administrativ byrde. Men hvordan forholder det sig for de egentlige brugere af årsregnskaberne, 
nemlig virksomhedernes interessenter? Kan virksomhederne stadigvæk låne penge i banken med et 
ikke-revideret årsregnskab, og er vi som samfund sikre på, at virksomhederne selv kan opgøre den 
korrekte afgift- og skattebetaling? Kan regnskabsbrugerne selv vurdere eventuelle konkurstruede 
samhandelspartnere uden, at revisor har gjort opmærksom herpå ved den traditionelle 
revisionspåtegning? 
 

1.2. Problemstilling 
Vores baggrund for udarbejdelse af denne afhandling, kan henføres til vores daglige virke som 
revisorer. Gennem de seneste år, har vi med stor interesse fulgt med i vores kunders efterspørgsel på 
en lettere og mere smidig regnskabsproces. Bevæggrundene for fravalg af den traditionelle revision er 
mange. I mange af de ejerledede virksomheder, er kredsen af interessenter ganske begrænset, hvorfor 
mange ejere mener, at den traditionelle revision ikke tjener noget formål. Herudover virker den store 
besparelse, ved fravalg af revision eller tilvalg af den lempeligere erklæring om udvidet gennemgang, 
som en stor motivationsfaktor for, hvorfor virksomhederne fravælger revisionen. Omvendt bliver flere 
og flere virksomheder, som tidligere har fravalgt revision, mødt med krav fra penge- og 
kreditinstitutter om, at virksomhedernes årsregnskaber skal forsynes med en revisionserklæring. 
Samtidig ønsker vi at undersøge, hvorvidt den almindelige regnskabsbruger, kan gennemskue 
eventuelle faresignaler og risici i de ikke-reviderede årsregnskaber. Senest har den såkaldte DAMVAD-

                                                             
5 FSR Analyse (2017) 
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rapport6, som undersøgte brugen af årsrapporter for mindre virksomheder, konkluderet at 
årsrapporten er den vigtigste enkeltstående informationskilde. DAMVAD-rapporten fremhæver især de 
revisorpåtegnede årsrapporter, hvor de adspurgte brugere oplyste, at påtegningen tillægges autoritet 
og blåstemplingsværdi. 
Vores formål med denne opgave er at undersøge, hvilke konsekvenser et fravalg af revision har, for 
virksomhedens interessenter, herunder regnskabsbrugerens mulighed for vurdering af virksomhedens 
evne til fortsat drift. 
 

1.3. Problemformulering 
På baggrund af ovenstående problemstilling, danner følgende problemformulering grundlag for denne 
afhandling:  

Hvad er regnskabsbrugers opfattelse af revisors arbejde, vedrørende vurderingen af virksomhedernes 
evne til fortsat drift i forbindelse med lempelse af revisionskravene? 

For at besvare ovenstående problemstilling, tages der udgangspunkt i nedenstående 
undersøgelsesspørgsmål:  

1. Hvordan har revisionspligten ændret sig historisk og hvordan forholder interessenterne sig til 
udviklingen? 

2. Hvilke reguleringer er der omkring going concern og hvilke krav stilles til revisor ved revision og 
rapportering af dette? 

3. Hvilke arbejdshandlinger udføres der for at afdække fortsat drift, i virksomheder hvor revision 
er fravalgt? 

4. Hvad har FSR gjort for at informere interessenter om lav grad af sikkerhed/ingen sikkerhed ved 
fravalg af revision? 

5. Hvilke fordele og ulemper er der for virksomhedens interessenter ved fravalg/lempelse af 
revisionspligten? 

                                                             
6 DAMVAD-rapporten er en rapport om konsekvenserne af fravalg af revisionen, som er bestilt af Erhvervsstyrelsen i 2014 
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6. Hvad er regnskabsbrugerens udbytte af en assistance erklæring, i forhold til vurderingen af 
virksomhedens evne til fortsat drift? 

1.4. Afgrænsning 
Afhandlingen har udgangspunkt i revisionspligten i Danmark og der afgrænses derfor fra øvrige lande. 
Da fokus er på fravalget af revisionspligten, herunder regnskabsbrugers forventninger til revisors 
arbejde, afgrænses der til virksomheder i regnskabsklasse B, som har mulighed for at fravælge 
revisionen. I den forbindelse er det forudsat, at læseren har kendskab til regnskabsklasserne og deres 
betydning. Regnskabsklasserne vil kun blive gennemgået med henblik på, at skitsere den udvikling de 
har haft i forbindelse med lempelserne.  Ligeledes vil den nye regnskabsklasse for mikrovirksomheder 
blive omtalt, men ikke yderligere behandlet, henset til afhandlingens primære fokus på de små- og 
mellemstore virksomheder i regnskabsklasse B. 
Regnskabsbrugere omhandler i generel term en lang række af interessenter, men vil i afhandlingen 
primært vedrøre revisorer, kreditrådgivere/banker samt virksomheden selv, som vi her har valgt at 
definere som ”leverandører”, ”samarbejdspartnere” eller lignende set i relation til deres samspil med 
øvrige virksomheder og handlen der foregår dem imellem. Øvrige regnskabsbrugere vil derfor kun blive 
nævnt i begrænset omfang.  
Ved afhandlingens gennemgang af revisors handlinger i forbindelse med ydelserne revision, udvidet 
gennemgang, review og assistance med opstilling forudsættes det, at opgaveaccept, uafhængighed mv. 
er opfyldt og der vil derfor ikke være en uddybende gennemgang af de indledende handlinger. 
Ligeledes vil øvrige selskabsretlige erklæringer som fremgår af erklæringsbekendtgørelsen, heller ikke 
indgå som en del af denne afhandling.  
Afhandlingens fokusområde er revisors manglende mulighed, for at udtale sig om blandt andet going 
concern problematikker, ved en erklæring om assistance med opstilling og vil derfor kun i et begrænset 
omfang omhandle ISA 700 ”Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab” 
som vedrører erklæring. 
 
1.4.1. Begreber og definitioner 
Erhvervs- og selskabsstyrelsen blev den 1. januar 2012 en del af Erhvervsstyrelsen. Vi vil i afhandlingen 
benytte begge betegnelser om styrelsen henset til de historiske henvisninger. 
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I forbindelse med ændringerne af revisorloven, ISA-standarderne samt seneste ajourføring af 
erklæringsbekendtgørelsen i 2016, er der kommet nye betegnelser for forbehold og supplerende 
oplysninger i den nye revisorpåtegning.  
 
Betegnelsen om forbehold er uændret i forhold til tidligere, men supplerende oplysninger betegnes nu 
”fremhævelse af forhold”. Vi vil i afhandlingen benytte begge betegnelser, afhængig af om der er tale 
om perioden før eller efter lovændringen.  
I 2013 overtog Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet opklaring og retsforfølgning af 
internationale forbrydelser, der har relation til Danmark. I den forbindelse betegnes det nu 
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, som forkortes SØIK. SØK og SØIK 
har dermed samme betydning i afhandlingen.  
 

1.5. Metode 
1.5.1. Teoretisk grundlag 
Det teoretiske grundlag danner rammerne for de resultater, der opnås ved undersøgelsen. Andersen 
(2013) angiver som det ses af nedenstående figur, at måden en undersøgelse skal udformes, er 
overordnet opbygget efter den valgte videnskabsteori. Det er dermed afgørende at belyse de 
indledende tanker, der har dannet grundlag for vores valg af metoden og det undersøgelsesdesign, der 
er anvendt til dataindsamlingen.   

 
Figur 1 – Andersen (2013), Videnskabsteori (egen tilvirkning) 

Videnskabsteori
Metodologi

Metode
Undersøgelsesteknik

Undersøgelsesinstrument
Kilde: Andersen, Ib (2010) 
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Udgangspunktet for afhandlingen skal findes i det neo-positivistiske paradigme, hvor virkeligheden 
eksisterer, uanset vores erkendelse af den eller ej. Paradigmet angiver at vi som mennesker ikke er i 
stand til at finde den endegyldige sandhed og være fuldkommen objektive i vores antagelser og 
handlinger, idet man som menneske bliver påvirket af omgivelserne gennem ens værdier og følelser. 
Dog tilstræbes det i det neo-positivistiske paradigme, at fremstå så objektiv og neutral som muligt, for 
at tilnærme sig den sande virkelighed, hvormed ontologien er begrænset realistisk. For at opnå en så 
tilnærmelsesvis objektivitet som det efter det neo-positivistisk paradigme er muligt, er der anvendt 
flere kilder og empirisk data til afklaring af problemformuleringen, for gennem en triangulering at 
kunne opnå en bedre forståelse af den virkelighed der findes7.  
Interviewene, der ligger primært til grund for analysen, er foretaget i respondenternes daglige 
omgivelser, enten ved personligt fremmøde eller som telefonisk interview, for at gøre forholdene så 
naturlige som muligt, hermed er metodologien modificeret eksperimentel/manipulerende8 
Epistemologien er modificeret objektiv, hvilket blandt andet ses i analysen af interviewene, hvor 
respondenternes subjektive holdninger fortolkes.  
Afhandlingens problemfelt lægger op til en deduktiv undersøgelse, hvor teorien er basis for hypotesen 
om, hvorvidt regnskabsbruger har den korrekte forståelse for revisors arbejde i relation til going 
concern, særligt hvad angår erklæringer om assistance med opstilling. Undersøgelsen er foretaget så 
objektivt som muligt, hvilket vil blive gennemgået nærmere i afhandlingens afsnit 1.5.2 
 
1.5.2. Undersøgelsesdesign 
Overordnet set har afhandlingen en eksplorativ tilgang, da vi med vores problemformulering søger at 
finde ud af, hvorvidt der er et gab i revisors arbejdshandlinger og den eksterne brugers forståelse 
heraf.  
I den eksplorative undersøgelse er der ofte et ringe eller begrænset omfang af viden, og denne type af 
undersøgelser kan ofte anvendes som forundersøgelse, hvor den opnåede viden efterfølgende kan 
bruges til at foretage en problemløsning.  

                                                             
7 Andersen (2013) 
8 Voxted (2010) 
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Vi søger således ikke med afhandlingen at finde en løsning på problemstillingen såfremt den er der, 
men blot at identificere hvorvidt den eksisterer. 
For at kunne besvare problemformuleringen, vil formålet med den indledende teorigennemgang være 
beskrivende, da denne baggrundsviden om emnet er relevant for den eksplorative undersøgelse.  
For at vurdere regnskabslæserens forståelse af going concern i relation til årsregnskaber aflagt med 
høj, begrænset eller ingen sikkerhed, indhentes der empirisk data. 
Empiri og dataindsamling 
For at opnå en forståelse af interessenternes opfattelse af revisors arbejde med going concern, har vi 
foretaget interviews med repræsentanter for tre nærliggende årsregnskabsinteressenter; revisorer, 
banker og leverandører/samarbejdspartnere. Interviews er suppleret med en 
spørgeskemaundersøgelse, som søger at underbygge den opnåede viden fra de overordnede 
repræsentanter. Der er således indhentet både kvantitativ og kvalitativ data, hvormed der opnås 
metodisk triangulering, hvor flere uafhængige kilder er med til at bekræfte gyldigheden samt 
troværdigheden af de opnåede resultater.  
Interview 
Valget af respondenter er vægtet ud fra deres erfaring og arbejde med revision og regnskab, samt at 
respondenterne er blandt de adspurgte i forbindelse med folketingets høringer til lovændringer 
relateret til revisionspligten. Vores valg af respondenter udgør de tre nedenstående personer, som 
hver især besidder væsentlige stillinger i deres respektive organisationer, og som alle var interesserede 
i at deltage: 

 Kristian Koktvedgaard; Fagleder for moms og regnskab ved Dansk Industri, en 
interesseorganisation for erhvervslivet som varetager over 10.000 medlemmers interesser9.  

 Charlotte Jepsen; Administrerende direktør ved FSR – Danske Revisorer; en 
interesseorganisation for revisorbranchen i Danmark, som varetager ca. 5.000 personlige 
medlemmer og ca. 600 revisions og rådgivningsvirksomheder10.  

                                                             
9 http://di.dk/DI/Pages/Om%20DI.aspx 
10 http://fsr.dk/Om%20os  
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 Jens Tugsen; Kreditspecialist i Arbejdernes Landsbank med over 20 års erfaring og har gennem 
Finansrådet medvirket til høringssvar i forbindelse med lempelse af revisionspligten11.  

Som repræsentant for kreditgivere var der indledende kontakt med Danske Bank, hvor en chefanalyst 
og en senioranalyst fra bankens ratingafdeling stillede op til interview. Det blev dog klart under 
interviewet, at deres arbejde i ratingafdelingen ikke havde nogen direkte kobling til kreditgivningen. 
Dette sammenholdt med deres strenge krav om anonymitet, ingen optagelse af interviewet samt 
afvisning af at svare på de fleste spørgsmål af konkurrencemæssige hensyn, valgte vi, at dette 
interview skulle udelades af afhandlingen og valget faldt i stedet på Jens Tugsen fra Arbejdernes 
Landsbank, som med sin erfaring i kreditafdelingen og ønske om at udtale sig overordnet, samt i 
dybden om deres måder at arbejde på, gav dette interview langt mere værdi for afhandlingen.  
Inden afholdelsen af interviewene, blev der fremsendt en spørgeramme til respondenterne, som de 
har haft mulighed for at forberede sig ud fra. Interviewene har haft semistruktureret udgangspunkt, 
hvormed der løbende har været mulighed for at afvige spørgerammen for at få uddybende svar fra 
respondenterne, som dermed også har haft mulighed for at bibringe yderligere interessante vinkler 
under interviewet.  
Interviewene er blevet afholdt i perioden november 2016 til januar 2017. Første interview var med 
Kristian Koktvedgaard, hvorfor vi i forbindelse med de to andre interview, har præsenteret en del af 
hans udtalelser med henblik på, at få de øvrige respondenters reaktioner herpå. Ligeledes er det 
tilfældet med udtalelser fra Charlotte Jepsen, som har været inddraget i det senest afholdte interview 
med Jens Tugsen.  
Spørgerammen for de foretagne interviews er ensartet opbygget, men særligt tilrettet den enkelte 
respondent og hans arbejdsfelt. Der er generelt startet med indledende spørgsmål; respondentens 
erfaring og karriereforløb, deres daglige arbejde mv.  Efterfølgende er der bygget videre med mere 
konkrete spørgsmål, der direkte relaterer sig til en del af vores undersøgelsesspørgsmål. Afslutningsvis 
er respondenterne spurgt til deres forventninger for fremtiden og generelle holdning til lempelserne. 
Spørgerammerne er desuden vedlagt som bilag12.  

                                                             
11 Jf. lydfil – Interview Jens Tugsen 
12 Bilag 1-3 
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Teorien der lægger til grund for deres viden omfatter erfaringsteorien, som gennemgås nærmere i 
kapitel 2.  
Spørgeskema 
For at supplere og underbygge interviewene, er der udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, hvor 
respondenterne ligeledes er fundet i de nærliggende regnskabsbrugere afhandlingen beskæftiger sig 
med; revisorer, banker og leverandører/samarbejdspartnere. 
Formidlingen af spørgeskemaet er primært foregået ved udsendelse af e-mail til de udvalgte 
respondenter13, en såkaldt stratificeret udvælgelse14. Der er sendt e-mails med en beskrivelse af vores 
afhandling og den problemstilling vi ønsker belyst samt et link til spørgeskemaet, til 1.369 medlemmer 
af Dansk Industri, hvoraf disse respondenter er fundet på Dansk Industris medlemshjemmeside samt 
spørgeskema til 1.033 håndværkere via hjemmesiden www.håndværker.dk.  
Ligeledes er der udsendt 256 e-mails til erhvervsrådgivere fra de banker, hvor der har været e-mail 
adresser tilgængelige på bankernes hjemmeside.  
Respondenter fra revisorer er fundet fra eget netværk samt gennem Facebook grupper for 
cand.merc.aud. alumni, hvor det fremgår at der er 485 medlemmer.  
For at sandsynliggøre populationens størrelse, har vi taget udgangspunkt i FSRs analyse for så vidt 
angår antallet af virksomhedsejere. Heraf fremgår det i en af deres analyser15, at der i 2015 var 232.819 
virksomheder. En supplerende søgning på Danmarks statistik over antallet af selvstændige i 2015 
udviser en population på 191.95716, hvormed populationens størrelse må antages at være 
tilnærmelsesvis korrekt, da en population i denne størrelse ikke vil give større udslag, i forhold til 
beregningen af den repræsentative stikprøve, som vi begrunder yderligere, i afhandlingens afsnit 1.5.3 
vedrørende kvalitet og kildekritik. Heraf skal det selvfølgelig bemærkes, at der kan være flere ejere af 
samme virksomhed, eller én person som ejer af flere virksomheder. Populationens størrelse taget i 

                                                             
13 Eksempler på udsendte e-mails kan ses i bilag 5 og 6 
14 Andersen (2013) 
15 FSR Analyse (2016b)  
16 Jf. bilag 7 
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betragtning, skal der dog reduceres væsentligt i størrelsen, for at påvirke stikprøvestørrelsen, hvormed 
der ikke er foretaget nogen videre korrektioner eller antagelser i den forbindelse.  
Ved sandsynliggørelse af populationen for revisorer og erhvervsrådgivere er der foretaget en søgning 
via LinkedIn17. Søgningen blev foretaget 3. marts 2017, hvor der ved søgningen af titlen ”revisor” i 
Danmark inden for ”accounting” er angivet 5.833 personer. For erhvervsrådgivere er ligeledes lavet en 
søgning efter titlen ”erhvervsrådgiver” i Danmark inden for ”banking”. Her var der 1.990 personer. 
LinkedIn er benyttet som værktøj, til at få en mere specifik segmentering, som alternativ til f.eks. 
medlemslister for Finansforbundet, der organisere en bredere skare af ansatte indenfor 
finanssektoren. 

 
Figur 2 - Populationens størrelse (egen tilvirkning) 

Den totale population er jf. ovenstående figur opgjort som 240.642, hvor man ved en fejlmargin på 5 % 
og en konfidensgrad på 95 % kommer frem til en stikprøvestørrelse på 38418. 
Spørgeskemaundersøgelsen blev lukket for besvarelser den 1. marts 2017, hvor 336 har tilgået 
spørgeskemaet og 106 respondenter har gennemført den fulde besvarelse. Dette svarer til en 
gennemførselsrate på 31,55 % og en svarprocent på 3,37 %.  
 

 
Figur 3 - Henvendelse til respondenter og gennemførte besvarelser (egen tilvirkning) 

                                                             
17 LinkedIn er et socialt netværk, som er målrettet erhvervslivet – www.linkedin.com 
18 Oftest anvendte fejlmargin og konfidensgrad samt beregning af stikprøvestørrelse, jf.  https://da.surveymonkey.com/mp/sample-size/  

Populationens størrelse Antal henvendelser i %
Leverandører/samarbejdspartnere 232.819                             2.402                                 1,03%
Bank/kreditinstitut 1.990                                 256                                    12,86%
Revisorer/rådgivere 5.833                                 485                                    8,31%

240.642                            3.143                                1,31%

Antal henvendelser Gennemførte besvarelser i %
Leverandører/samarbejdspartnere 2.402                                 52                                      2,16%
Bank/kreditinstitut 256                                    10                                      3,91%
Revisorer/rådgivere 485                                    44                                      9,07%

3.143                                106                                   3,37%
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Antallet af henvendelser var valgt ud fra en forudsætning om at 10 % ville besvare undersøgelsen, 
hvilket er vurderet som en realistisk andel19. Der er i indsamlingsforløbet ikke udsendt rykkere til de 
respondenter, der ikke har besvaret skemaet, da henvendelserne er sket gennem en personlig e-mail.  
Spørgeskemaet er udarbejdet således, at alle typer af interessenter kan besvare de samme spørgsmål.  
Spørgeskemaet består af 17 spørgsmål20, hvoraf de indledende seks spørgsmål er valgt som 
baggrundsvariable, således at respondenterne kan opdeles i forskellige søgemuligheder og dermed 
giver grundlag for en mere detaljeret analyse.  
Spørgeskemaet er udarbejdet i Enalyzer21.  
Nogle spørgsmål er adfærds afhængige, hvor et svar angiver, hvorvidt respondenten føres videre til 
næste spørgsmål, eller der anmodes om en uddybende forklaring på svaret, før der fortsættes til næste 
spørgsmål. Derudover er der tilvalgt tilfældig rækkefølge på svarene. Spørgsmålene er gjort så 
objektive som muligt, for at undgå at påvirke respondenterne i deres svarmuligheder. For eksempel har 
spørgsmålet om de fordele og ulemper respondenterne ser ved en lempelse af revisionspligten lige 
mange positive, som negative valgmuligheder. Enkelte spørgsmål har tillige givet respondenterne 
mulighed for at uddybe deres besvarelser yderligere med et fritekstfelt, hvor de givne valgmuligheder 
ikke har været udtømmende, for på den måde at få den enkeltes holdning gengivet så præcis som 
muligt. 
Der er tilvalgt påkrævet svar ved alle spørgsmål, for at undgå useriøse besvarelser. Dette har, som det 
kan ses på gennemførselsraten, haft den konsekvens at der ikke er opnået tilstrækkelige besvarelser, 
set i forhold til den beregnede stikprøvestørrelse på 384. Konsekvenserne heraf vil blive nærmere 
gennemgået i nedenstående afsnit 1.5.3. 

1.5.3. Kvalitet og kildekritik 
Afhandlingens teoretiske gennemgang af going concern og revisors erklæringsstandarder tager 
udgangspunkt i gældende lovgivning, erklæringer og standarder.  Denne form for data er udtryk for 
lovmateriale og reguleringer, som revisor er underlagt og dermed vurderes både validitet og reliabilitet 

                                                             
19 https://da.surveymonkey.com/mp/sample-size/ 
20 Gengivet i bilag 4 
21 Online spørgeskema program – www.enalyzer.com  
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at være høj, på trods af at der er tale om sekundær data. Revisionsstandarderne udarbejdes af IAASB, 
hvor de danske oversættelser foretages af Revisionsteknisk Udvalg i FSR – Danske Revisorer, som 
ligeledes anses som en troværdig og pålidelig kilde.  
De i litteraturanalysen anvendte rapporter, analyser og surveys er udarbejdet af DAMVAD, 
Erhvervsstyrelsen, Dansk Erhverv og FSR – Danske Revisorer. I forbindelse med vores litteraturanalyser 
af de respektive organisationers publikationer har vi i vores vurdering heraf, taget hensyn til de 
interesser som organisationerne varetager, som del af deres hverv. FSR – Danske Revisorer, der 
varetager revisorernes interesser; Dansk Erhverv, som arbejder med at tilgodese det danske erhvervsliv 
og dermed er farvet af deres synspunkter i den forbindelse. Erhvervsstyrelsens interesse har, gennem 
et politisk ønske, været at lempe virksomhedernes administrative byrde. 
Den primære dataindsamling har bestået af interviews samt spørgeskemaundersøgelse. Formålet 
hermed er at opnå en højere pålidelighed og validitet af resultatet, da det er muligt at sammenholde 
en del af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen, med de udtalelser der er fra respondenterne i 
interviewene.  
Som gennemgået i dataindsamlingsprocessen for vores spørgeskema, er det ønskede antal 
respondenter ikke opnået. Formidlingen af spørgeskemaet er primært sket ved personlig henvendelse 
via e-mail, hvormed det ikke har været muligt at udskille de respondenter, der ikke har besvaret 
undersøgelsen. Der kunne i stedet have været valgt at sende skemaet direkte fra 
spørgeskemaprogrammet, hvorved en rykker kunne genereres. Dette kunne måske have resulteret i en 
højere besvarelsesprocent, men ved de indledende tanker blev den personlige henvendelse vægtet, 
som værende metoden med højest svarprocent.  
Spørgeskemaet er inden udsendelse til respondenterne blevet testet af 4 uafhængige personer, med 
henblik på at få tilrettet eventuelle misforståelser og opfattelser af spørgsmålene, for at opnå så høj 
reliabilitet som muligt – altså sikre at det der måles stemmer overens med problemfeltet. Reliabiliteten 
og validiteten er udfordret i relation til, hvorvidt respondenterne har den baggrund, som afhandlingen 
søger at afdække22, da det i analysen er konkluderet at definitionen ikke har været fuldstændig 
klarlagt. Dette ses i respondenternes egne titelangivelser i svarmuligheden ”andet” ved det indledende 

                                                             
22 Særligt i relation til regnskabsbrugere defineret som leverandører og samarbejdspartnere 



 

19 
 

spørgsmål, omhandlende deres egen definition af, hvilken type regnskabsbruger de er. Dette er der 
taget højde for i analysen, hvormed reliabiliteten er højnet men ikke 100 % sikker.  
 

1.6. Afhandlingens opbygning  

 
Afhandlingens kapitel 1 indleder med en introduktion til problemstillingen vedrørende fortsat drift i 
relation til lempelse af revisionskravene, hvoraf problemformuleringen udmundes, efterfulgt af en 
gennemgang af den valgte metode, samt de afgrænsninger der er foretaget i den forbindelse.  
Teoriafsnittet i kapitel 2 vil begynde med en gennemgang af principal-agent-teorien, samt en skitsering 
af de foretagne lempelser der har været vedrørende revisionspligten siden 2006, hvilket er med til at 
give en baggrundsviden om lempelserne. Herunder hvilke hensigter der ligger til grund for vedtagelse 
af lempelsesforslagene. Her vil underspørgsmålet om den historiske ændring af revisionspligten samt 
interessenternes holdning hertil blive besvaret.  
Teorien dækker ligeledes over reguleringen af going concern, ved gennemgangen af forudsætningen 

Kapitel 1 - Indledning
•Indledning, problemstilling og problemformulering
•Metodeafsnit og afgrænsning

Kapitel 2 - Teori og regulering
•Principal-agent-teorien og koalitionsmodellen
•Lempelser gennem tiden
•Forudsætning for going concern
•Regulering af erklæringsstandarderne

Kapitel 3 - Analyse
•Litteraturanalyse
•Interviews
•Spørgeskemaundersøgelse

Kapitel 4 - Diskussion
•Det fremtidige revisionsmarked
•Usikkerhed om fortsat drift
•Manglende grundlag for kreditvurdering mv. 
•Manglende politiske tiltag

Kapitel 5 og 6 - Konklusion og perspektivering
•Konklusion
•Perspektivering
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for going concern og tilhørende ISA 570 for revisionen heraf, som besvarelse på andet 
undersøgelsesspørgsmål. Reguleringen af erklæringsstandarderne er sidste del af teorien, som søger at 
besvare tredje undersøgelsesspørgsmål omhandlende revisors arbejdshandlinger i de virksomheder, 
der har fravalgt revision.  
Kapitel 0 omfatter analyseafsnittet, der indledes med en litteraturanalyse, som afdækker de af os 
analyserede rapporter, analyser og spørgeskemaundersøgelser, der har været udarbejdet af eksterne 
parter for at belyse problemstillinger, fordele og ulemper ved de foretagne og foreslåede 
revisionslempelser. Herefter følger den af os udarbejdede spørgeskemaundersøgelse samt interviews 
med repræsentanter fra FSR, Dansk Industri og Arbejdernes Landsbank, hvormed de sidste 
undersøgelsesspørgsmål vil blive besvaret.  
I forlængelse af analysen vil en del af de opdagelser, vi har gjort os ved udarbejdelsen af afhandlingen, 
blive belyst og diskuteret i afhandlingens kapitel 4. 
Afslutningsvis følger vores konklusion som besvarelse på problemstillingen i kapitel 5, efterfulgt af 
perspektivering i kapitel 6. Perspektiveringen påpeger øvrige problemstillinger, der relaterer sig til 
revisors rolle i forhold til de eksterne regnskabsbrugere, idet revisors rolle som offentlighedens 
tillidsrepræsentant ses udfordret. 
 
2. Teori 
Teori er et udtryk for andres validerede og 
systematiserede tanker og erfaringer om 
virkeligheden på et givent område. Teori 
kan opstå på flere måder, men skildres 
overordnet i tre kategorier, som vi har 
valgt at inddrage i afhandlingen23:  
Forskningsteori, som skabes inden for de 
regler og normer, der er gældende i det 
pågældende videnskabsfelt. Som 

                                                             
23 Voxted (2010) 
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eksempel kan her nævnes de lovgivninger og standarder der er inddraget i afhandlingen, der angiver 
de regelsæt for hvorledes revisor skal agere og hvordan regnskaber skal udarbejdes.  
Erfaringsteori, der bygger på de personlige erfaringer, man opnår indenfor et område. Denne teori kan 
være særlig værdifuld, men tilkendes ikke så høj kvalitet, da den ikke er bearbejdet på samme måde 
som ovennævnte forskningsteori. I afhandlingen dækker det over de interviews der er foretaget, hvor 
respondenterne blandt andet er udvalgt grundet deres længerevarende erfaring indenfor deres 
respektive områder.  
Hverdagsteori, som udspringer af de daglige hændelser og skabes både bevidst og ubevidst, på 
baggrund af menneskets tidligere erfaringer. Hjernen sætter automatisk de ting man oplever i 
dagligdagen i et system, som kan genkendes når en lignende situation opstår senere i livet. Dette 
kommer for eksempel også til udtryk i den foretagne spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenternes 
svar vil være påvirket af deres tidligere erfaringer på området. Her vurderes deres erfaring dog, at være 
af lavere niveau end erfaringsteorien angiver, da spørgeskemaet lægger op til hverdagshændelser frem 
for særlig erfaring på området.  
 

2.1. Principal-agent-teorien 
Principal-agent-teorien har udgangspunkt i en økonomisk teori, der bygger på forholdet mellem 
principalen og agenten, hvor principalen har uddelegeret en opgave til agenten, som skal udføre sine 
opgaver som de er givet efter principalens ønsker. I dette tilfælde relaterer principalen sig til ejeren af 
en virksomhed, mens agenten er den daglige ledelse.  
Teorien antager, at ejeren og den daglige ledelse hver især varetager deres egen interesse og der 
opstår derfor en konflikt, når ledelsens interesser ikke stemmer overens med ejerens. 
Dette kan ske, hvis ledelsen kan stille sig selv bedre, ved at afvige fra principalens interesser, f.eks. ud 
fra en bonusordning. Derfor er forholdet mellem principalen og agenten, eller her ejeren og ledelsen, 
oftest reguleret med en kontrakt, som angiver hvilke beføjelser ledelsen kan tage på vegne af ejeren.  
To begreber er centrale i denne sammenhæng; asymmetrisk information og moral hazard: 
Asymmetrisk information opstår, da ejer og ledelse ikke har den samme viden om virksomheden, i og 
med ejeren er fraværende, men også hvis de ikke har de samme mål og ønsker for virksomheden.  
Moral hazard er udtryk for en problemstilling, ved at ejeren ikke kan overvåge alle ledelsens handlinger 



 

22 
 

og ledelsen dermed er i en position, hvor ledelsen kan udføre handlinger, som ejeren ikke har 
kendskab til.  
Kapitalejeren i en større virksomhed har ofte kun en begrænset indsigt i virksomhedens daglige drift, 
hvor informationer om virksomhedens udvikling rapporteres fra virksomhedens ledelse. Der opstår 
derfor et behov for kontrol, da ejer og ledelse ikke nødvendigvis har de samme intentioner24.  
Principal-agent-teorien er dermed essentiel til at beskrive det behov, der kan være for revisor som 
uvildig tredjepart, for at sikre sig, at der ikke manipuleres med de data som ledelsen forelægger ejeren. 
Tredjepartsforholdet kan samtidigt udvides til ikke blot, at omfatte ejeren og ledelsen, da 
årsrapporten25 er offentlig tilgængelig og dermed har en bredere skare af brugere end teorien som 
udgangspunkt antager.  

 
Figur 4 – Larsen (1994), Principal-agent-teorien (egen tilvirkning) 

I de virksomheder, som afhandlingen primært vedrører, vil ejeren og ledelsen typisk udgøre én og 
samme person, henset til virksomhedernes størrelse. I den sammenhæng vil principal-agent-teorien 
som udgangspunkt ikke give mening, da der i det tilfælde ikke kan opstå modstridende interesser, som 
ligger til grund for teorien. I den forbindelse ses den eksterne part i afhandlingen som kreditgivere, 
leverandører og samarbejdspartnere, hvormed de i stedet optager agentens rolle og principal-agent 
forholdet genopstår. 
I den situation vil det være den eksterne bruger (i stedet for ejeren), som ønsker at antage en uvildig 
tredjemand (f.eks. revisor), for at kunne tillægge årsregnskabet værdi for eksempel i form af sikkerhed 
for, at de optagne værdier i årsregnskabet er reelle. En virksomhedsejer der ønsker at låne penge fra 

                                                             
24 Larsen (1994) 
25 For de typer virksomheder afhandlingen omfatter 
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banken eller en forlænget kredit ved sine leverandører, kan antages at have interesse i, at fremvise 
resultater, som gør ham værdig til en sådan kredit. På den måde er der både moral hazard og 
asymmetrisk information, da den eksterne brugers viden om virksomheden er begrænset og deres 
interesser er modstridende.  
 

2.1. Ellings koalitionsmodel 
Ud fra en betragtning om, at der er en sammenhæng mellem alle virksomhedens interessenter, som 
alle er ressourceejere, der stiller ressourcer til rådighed for virksomheden, til gengæld for en 
modydelse, er der ifølge Ellings koalitionsmodel behov for ligevægt hvis koalitionen skal opretholdes. 
Et klassisk eksempel på den neoklassiske økonomi, som Ellings koalitionsmodel er opbygget efter, er 
forholdet mellem låntager (virksomheden) og långiver (banken). Som modydelse til den lånekapital 
som banken stiller til rådighed, modtager banken renter som belønning, samtidig med lånet afdrages. 
Lånekapital alene udgør ikke en virksomhed, hvorfor virksomheden har flere primære interessenter. 
Deres udveksling af ressourcer omfatter bl.a. løn til medarbejdere, betaling for varer til leverandører, 
og skatter og afgifter til de offentlige myndigheder.  

 
Figur 5 Elling (2002), Koalitionsmodellen (egen tilvirkning) 

Som et eksempel på samarbejdet mellem virksomhedens interessenter kan koalitionsmodellen 
benyttes, idet alle interessegrupper er nødvendige for, at koalitionen kan overleve. Ligeledes afhænger 
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en ressourceejers deltagelse i koalitionsmodellen af hans personlige målopfyldelse, og det står ham frit 
for, at forlade koalitionen, hvis ydelse-modydelse-forholdet ikke er tilfredsstillende26. 
I midten af figuren fremgår virksomheden med medarbejdere og ledelse. Både ledelsen og 
medarbejderne tilbyder deres arbejdskraft til virksomheden, og som modydelse hertil modtages løn. 
Som det fremgår af ovenstående figur, adskiller medarbejdere og ledelse sig fra de øvrige 
interessenter, idet de opfattes som en del af virksomheden. Til højre herfor fremgår ejere, kunder, og 
det eksterne miljø. I langt de fleste små- og mellemstore virksomheder som er ejerledet, vil 
efterspørgslen for revision være begrænset. Til venstre fremgår långivere, leverandører og offentlige 
myndigheder. Disse interessenter vil oftest have en større risiko i koalitionen, hvorfor der naturligt 
opstår et behov for sikkerhed, hvilket kunne være i form af revision.  
I relation til revision af en ejerledet virksomheds årsregnskab, kan der argumenteres for, at det er 
nødvendigt med revision, selvom det ikke er lovpligtigt. 
Særligt långivere, leverandører og offentlige myndigheder har stor interesse i, at virksomhedens 
årsregnskab revideres. Som oftest er långiver et pengeinstitut eller et realkreditinstitut, der har behov 
for sikkerhed for den kapital, der stilles som modydelse. Sikkerheden for långiver vil oftest være i form 
af pant i aktiver såsom ejendomme, varelager, debitorer eller lign.  
Långivers modydelse i form af renter er oftest risikoafhængig, og opgøres på baggrund af værdien af de 
aktiver der stilles som sikkerhed for engagementet. Hvis långiver ikke har sikkerhed, f.eks. i form af en 
revision for værdien af de aktiver der stilles til sikkerhed for engagementet, kan der opstå uligevægt i 
koalitionen.  
Virksomhedens leverandører stiller ressourcer til rådighed for virksomheden i form af varer og ydelser, 
hvor modydelsen er betaling indeholdende en avance. I langt de fleste samhandelsforhold stiller 
leverandøren en kredit til rådighed for kunden. Leverandøren er afhængig af valide regnskabstal, 
hvorpå han kan vurdere virksomhedens tilbagebetalingsevne, og derved opnå en kreditsikkerhed.  
De offentlige myndigheder stiller en lang række goder til rådighed for virksomheden, herunder 
uddannet arbejdskraft, infrastruktur, transportfaciliteter, og sundhedstjenester m.v., mod at 

                                                             
26 Elling (2002) 
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virksomheden til gengæld betaler skat til det offentlige27. Virksomhedens skattebetaling opgøres på 
baggrund af virksomhedens regnskabstal, som indberettes til SKAT. Til opgørelse af den korrekte 
skattepligtige indkomst, har SKAT behov for, at regnskabsgrundlaget, og derved validiteten af de 
regnskabstal der benyttes, er korrekt opgjort. 
 

2.2. Revisionspligten historisk og i dag 
Revisionspligten blev gjort lovpligtigt for aktieselskaber i Danmark i 1917 ved implementeringen af den 
første aktieselskabslov. En af de helt store grundtanker bag den første danske aktieselskabslov, blev 
endvidere udformet i en generalklausul, som lød ”Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse 
med ordentlig og forsigtig forretningsbrug og under hensyntagen til tilstedeværende værdier og 
forpligtigelser”28.  Loven lagde stor vægt på ”forsigtighedsprincippet” og man anbefalede nærmest, at 
virksomhederne dannede hemmelige reserver29. Efterfølgende blev anpartsselskaber også omfattet af 
revisionspligten, ved indførsel af anpartsselskabsloven i 1973. Hovedtanken med implementering af 
revisionspligten, både i 1917 ved implementering af aktieselskabsloven og senere ved implementering 
af anpartsselskabsloven i 1973, var det bl.a. for at sikre kreditgivere. I modsætning til selvstændige 
virksomheder, hvor ejeren hæfter med hele deres personlige formue, var hæftelsen i aktie- og 
anpartsselskaberne minimeret til kun at omfatte kapitalindskuddet.  
Danmarks beslutning om indtræden i EU i 1972, havde også en stor indflydelse på udformningen af lov 
nr. 370 om aktieselskaber og lov nr. 371 om anpartsselskaber, som begge blev indført den 13. juni 
1973. De øvrige EU-lande havde allerede et dualistisk system, hvor man havde kapitalselskabsformer 
med et lavere og et højere kapitalindskud. Det var således nærliggende, at Danmark lod sig inspirere af 
nabolandene. Et af motiverne bag EU var bl.a., at man ønskede fri bevægelighed for kapital og 
arbejdskraft, hvorfor man kunne forvente, at der ville ske en harmonisering af de enkelte 
medlemsstaters kapitalselskabsretlige regler30. I 1978 vedtog man i EU en række direktiver for 
regnskabsaflæggelse, hvilket blev kendt som EUs 4. regnskabsdirektiv. Af regnskabsdirektivet fremgik 
en række krav til virksomhedernes regnskabsaflæggelse, ligesom der i regnskabsdirektivets artikel 51 
fremgik, at selskaberne skulle underlægges revision. Det fremgik endvidere af regnskabsdirektivet, at 

                                                             
27 Elling (2002) 
28 Elling (2002) 
29 Elling (2002) 
30 Munck & Kristensen (2010)  
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medlemslandene skulle indarbejde direktivet i den nationale lovgivning. I Danmark indarbejdede man 
de europæiske krav for regnskabsaflæggelse i årsregnskabsloven af 1981, men man valgte dog at 
bibeholde krav om revision, i to respektive selskabslovgivninger. Ligeledes valgte man, at adoptere den 
engelske rammeregulering, i form af generalklausulen ”True and Fair View”, som blev oversat til 
”retvisende billede”. Det var herefter et krav, at de eksterne regnskaber skulle give et retvisende 
billede af virksomhedens økonomi. Med den nye generalklausul var der således lagt op til, at reglerne i 
årsregnskabsloven skulle suppleres og endog fraviges, hvis det var nødvendigt for at opnå et retvisende 
billede31. 
En af de mest omfattende ændringer af årsregnskabsloven kom i 2001, hvor man måtte erkende, at det 
var vanskeligt at fortsætte med, at tilpasse den eksisterende årsregnskabslov fra 1981. Ved indførslen 
af den nye årsregnskabslov i 2001 ønskede man, at de danske årsregnskaber i højere grad, skulle 
aflægges efter samme kvalitet og standarder som de udenlandske virksomheder. Ved samme lejlighed 
valgte man, at flytte revisionspligten fra henholdsvis aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til 
årsregnskabsloven. Det fremgik herefter af ÅRL § 135, at virksomheder er revisionspligtige, når de er 
underlagt krav om regnskabsaflæggelse efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D. Samme 
bestemmelse er fortsat gældende i dag, dog med undtagelse af de mindre virksomheder i 
regnskabsklasse B, hvilket omtales yderligere i nedenstående afsnit. 
 
2.2.1. Årsregnskabsloven som grundlag for lempelserne 
I år 2000 udfærdigede man i EU en strategi for vækst og beskæftigelse, også kendt som Lissabon 
strategien32. Udgangspunktet i EUs strategi var: 
 ”at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videns baserede økonomi i verden, en økonomi, 
der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre jobs og større social samhørighed i løbet 
af de næste 10 år33. ” 
Samme fokus havde man også nationalt, idet regeringen i 2002 opstillede en ambition om øget vækst 
og optimering, herunder: 

                                                             
31 Elling (2002) 
32 Det Europæiske råd ”Formandskabets konklusioner”, Lissabon 2000 
33 Det Europæiske råd ”Formandskabets konklusioner”, Lissabon 2000 
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”at de administrative byrder for erhvervslivet skal falde år for år og i 2010 være reduceret med op til 25 
%34. ” 
Med baggrund i regeringens rapport ”Vækst med vilje” fra 2002, fremsatte man endnu engang forslag 
til lov om ændring af årsregnskabsloven. Af lovforslaget fremgik det bl.a., at ændringen af 
årsregnskabsloven skulle ses som et led i handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser35. 
Lovforslaget blev vedtaget 3. februar 2004, og af de væsentligste ændringer kan bl.a. fremhæves: 

 Forhøjelse af størrelsesgrænser i regnskabsklasserne 
 Flytning af regnskabskrav fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C 
 Øvrige lempelser og præciseringer (såsom mulighed for aflæggelse af årsrapport i andre 

valutaer end danske kroner og Euro) 
Ovenstående forhøjelser af størrelsesgrænserne og flytning af regnskabskrav fra regnskabsklasse B til 
regnskabsklasse C, var bestemt noget der var i overensstemmelse med regeringens ambitioner, om 
lempelser af de administrative byrder for erhvervslivet. I marts 2005 udarbejde den daværende 
Erhvervs- og selskabsstyrelsen, en rapport om revisionspligten for B-virksomheder hvori man havde 
opgjort, at revisionsomkostninger for B-virksomheder i 2003 skønnedes at udgøre 1,4 mia.kr. Man 
estimerede endvidere, at revisionsomkostninger for B-virksomhederne ville runde 1,7 mia. kr. i 2005, 
henset til en forøgelse af det samlede antal selskaber med ca. 10 %, samt den nyligt vedtagne 
årsregnskabslov af 18. februar 2004, hvorved 1.600-1.700 selskaber skiftede fra regnskabsklasse C til 
regnskabsklasse B36. Ligeledes var det Erhvervs- og Selskabsstyrelsens forventning, at man kunne 
forvente honorarstigninger med 20-30 %, med henvisning til nye og kommende revisionsstandarder. 
Det fremgik endvidere af rapporten, at stigningerne for de mindre selskaber måske kunne blive 
betydelige større37. 
Internationalt var der fokus på styrkelse af den lovpligtige revision, dog primært på de store koncerner. 
Interessen for styrkelse af den lovpligtige revision kunne især henføres til Enrons kollaps i 2001, hvor 

                                                             
34 Erhvervsministeriet, Vækst med vilje 2002 s.45 
35 2003/1 LSF 71 – Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 
36 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) 
37 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) 
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investorernes tillid i den grad blev svækket. EUs modsvar til de amerikanske opstramninger 
udmundede sig i, at EU-kommissionen i maj 2003 udsendte en handlingsplan omfattende 2003-2006 
kaldet ”Styrkelse af den lovpligtige revision i EU”, hvori man bl.a. ønskede at modernisere det 8. 
direktiv om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af årsregnskaber, ligesom der 
forelå et krav om indførsel af fælles revisionsstandarder kaldet ISA. Det var endvidere kommissionens 
anbefaling, at der blev indført mere tilsyn med revisorvirksomhederne, herunder blev især 
uafhængighed, kvalitetssikring, uddannelse og disciplinærprocedurer fremhævet som særlige 
fokusområder38. Eftersom revisionsstandarderne ikke skelnede mellem små og store virksomheder, 
ville de øgede krav til den lovpligtige revision også have indvirkning på virksomhederne i 
Regnskabsklasse B. 

EU 4. regnskabsdirektiv 
Revisionspligten i EU er reguleret i 4. regnskabsdirektiv, om årsregnskaber af 1978, som siden 1994 har 
givet mulighed for, at undtage mindre virksomheder for revision, hvis de i to på hinanden følgende år 
ikke overstiger 2 ud af 3 af de nedenstående grænseværdier. Medlemslandene har selv, indenfor 
nedenstående EU grænser, kunnet beslutte om man ville indføre lempelse for revision, og ydermere i 
hvor stor grad man har ønsket at udnytte de af EU fastlagte grænser.  
 

 
Tabel 1 – EUs størrelsesgrænser for lempelse af revision, 4. regnskabsdirektiv artikel 11 (egen tilvirkning) 

Med undtagelse af Danmark, Sverige og Malta, havde de øvrige EU medlemslande i 2006 i større eller 
mindre grad udnyttet muligheden, for lempelse af revisionspligten for mindre virksomheder39. I 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport skønnede man, at 90 % af samtlige små selskaber i EU kunne 
undtages fra lovpligtig revision. 

                                                             
38 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa Parlamentet (2003) ”Styrkelse af den lovpligtige revision i EU” 
39 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005)  

mio. EUR mio. DKK
Balancesum 4,4 36,0
Nettoomsætning 8,8 72,0
Antal medarbejdere 50 50

EUs maksimale grænser for lempelse af revisionspligten
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Figur 6 – Erhvervs- og Selskabsstyrelsens (2005) 

 
Som det fremgår af ovenstående tabel, havde Holland, Tyskland og England allerede i 2005, valgt at 
implementere direktivets maksimumgrænser for omsætning og balancesum, hvorved man har gjort 
revision helt frivilligt for alle virksomheder i regnskabsklasse B. 

Erhvervsstyrelsens anbefalinger 
I lyset af de stigende omkostninger til revision for mindre virksomheder, samt med henvisning til 
regeringens ambition om reducere de administrative byrder med op til 25 %, var det 
Erhvervsstyrelsens anbefaling, at man burde overveje at afskaffe eller lempe den lovpligtige revision 
for små selskaber40.   
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foreslog 4 modeller i deres rapport om revisionspligt for B-
virksomheder: 

 Afskaf revisionspligten for selskaber med en omsætning, balance og antal ansatte under en vis 
grænse. 

                                                             
40 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005). 
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 Erstat kravet om revision med en mindre omfattende kontrol, såsom en international 
anerkendt standard som review eller fastsættelse af andre kontroller, der kan være mere eller 
mindre omfattende end et review 

 Afskaf revisionspligten for anpartsselskaber, der typisk er de mindste blandt regnskabsklasse B 
selskaberne 

 Noget for noget-princippet, hvor revision er frivillig, men kan pålægges af f.eks. 
skattemyndighederne ved en mistanke om ikke-pålidelige årsregnskaber eller selvangivelser 

Det fremgik endvidere af Erhvervsstyrelsens rapport, at de 4 ovennævnte anbefalinger selvfølgelig 
også kunne kombineres. Erhvervsstyrelsens rapport er nærmere beskrevet under afsnit 3.1.2. 
 
2.2.2. Lempelse af revisionspligten i 2006 
Regeringens tiltag til lempelse af revisionspligt blev en realitet, da man den 16. november 2005 
fremsatte lovforslag L50, lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af 
årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om statsautoriserede og registrerede 
revisorer (Reduktion af revisionspligt for visse virksomheder samt reduktion af andre administrative 
byrder). 
Under lovfremsættelsen anførte Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen, at man ønskede en 
enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning, der var så let som mulig for erhvervslivet at administrere og 
efterleve, ligesom man ønskede at lette virksomhederne for de tids- og ressourcekrævende 
administrative byrder41.  Det var ligeledes regeringens ønske, at erhvervslivet i Danmark skulle operere 
under de samme konkurrencemæssige forhold som de øvrige EU lande, hvorfor Danmark i større grad 
skulle afspejlede de øvrige EU landes lovgivning på området.  
For at imødekomme skeptikere til lovforslaget, anførte Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen 
at regeringen ville sikre, at en reduktion af revisionspligten ikke ville føre til øget skatteunddragelse ved 
at sikre, at der blev tilført tilstrækkelige ressourcer hos skattemyndighederne til at håndtere det 
ekstraarbejde, som er forbundet med at opretholde en betryggende kontrol42. 

                                                             
41 Skriftlig fremsættelse af lovforslag L50 d. 16. november 2005 
42 Skriftlig fremsættelse af lovforslag L50 d. 16. november 2005 
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Af høringsnotatet af 16. november 2005 opsummerede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indledningsvist, 
at lovforslaget blev positivt modtaget blandt de hørte myndigheder. Der var dog også betænkeligheder 
ved lovforslag hos bl.a. FSR, Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR) og advokatrådet, men vi har 
valgt at opsummere- og behandle betænkelighederne for alle 4 lempelsesforslag samlet under afsnit 
3.1.1.  
På baggrund heraf, blev det herefter muligt for virksomheder i regnskabsklasse B at fravælge 
revisionspligten, såfremt virksomhederne i to på hinanden følgende år ikke overskred to ud af de tre 
nedenstående grænser: 

 Balancesum på 1,5 mio. kr. 
 Nettoomsætning på 3 mio. kr. 
 Gennemsnitlig antal ansatte på 12 (fuldtidsansatte) 

Vedtagelse af lovforslaget gjorde herefter, at op imod 75.000 virksomheder fremadrettet kunne 
fravælge revision43, dog ikke for holdingselskaber og erhvervsdrivende fonde, som i ÅRL § 135 stk. 2 og 
3 var anført som undtagelser til hovedreglen. 
Fravalg af revisionspligten skulle formelt besluttes på en ordinær generalforsamling, ligesom der var 
krav om oplysninger herom i ledelsespåtegningen i årsrapporten, hvorefter fravalg af revisionspligten 
var gældende for det næstkommende regnskabsår.  
Af lovteksten fremgik endvidere, at virksomheder stiftet 1. januar 2006 eller senere, allerede ved 
stiftelse kunne beslutte, at man fravalgte revisionspligten af den kommende årsrapport, blot det blev 
anført i virksomhedens stiftelsesdokumenter44. 
Efter tre udvalgsbehandlinger blev lovforslaget endeligt vedtaget som lov nr. 245 af 27. marts 2006. 
Lovforslaget blev vedtaget med 64 stemmer for 47 i mod45. 
 

                                                             
43 Lovforslag L50 som fremsat d. 16. november 2005 
44 Skriftlig fremsættelse af lovforslag L50 d. 16. november 2005 
45 Indeks til lovforslag L50 – lov nr. 245 af 27 marts 2006 
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2.2.3. Lempelse af revisionspligten i 2010 
Da regeringen med Brian Mikkelsen som Økonomi- og Erhvervsminister den 26. marts 2010 fremsatte 
lovforslag L 190 var formålet med lovforslaget endnu engang, at virksomhedernes administrative 
byrder skulle lettes. Regeringen havde i forbindelse med bemærkningerne til lovforslaget om 
lempelserne i 2006, forpligtet sig til, at der forud for eventuelle yderligere lempelser af 
revisionspligten, skulle foretages en evaluering af lempelsen i 200646. På baggrund heraf havde 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2008 og 2009 foretaget stikprøvekontrol af de indleverede 
årsrapporter. Man kunne på den baggrund opsummere, at 17.000 virksomheder, svarende til 22,8 %47, 
havde gjort brug af muligheden for fravalg af revisionspligten. Resultatet af Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens stikprøve viste, at der ikke var væsentlig forskel i kvaliteten af reviderede og ikke-
reviderede årsregnskaber. SKAT havde ligeledes foretaget en lignede stikprøvekontrol af 
skatteafregningen for 2006, hvori der heller ikke var den store forskel på fejlprocenten i forhold til, 
hvorvidt virksomhederne blev reviderede eller ej. 
Af lovforslagets indledning fremgik det endvidere, at EU-kommissionen i 2009 havde gennemført en 
undersøgelse af de nye og ajourførte revisionsstandarder der viste, at man kunne forvente en 
forøgelse af de løbende omkostninger, ved udførelsen af en revision på mellem 6-10 %, ligesom man 
kunne forvente en yderligere engangsudgift pr. revision på 13-14 %. Af regeringens fremsættelsestale 
til lovforslaget spåede man en besparelse på omkring 450 mio. kr. årligt48. Hvor man i lovfremsættelsen 
i 2005 fremhævede en øget skattekontrol som modspil til lempelserne, varslede Økonomi- og 
Erhvervsministeren også denne gang opstramninger i forhold til sanktioner på skatte-, afgifts-, 
selskabs- og regnskabslovgivningen. Fremadrettet skulle Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, i forbindelse 
med styrelsens regnskabskontrol, kunne pålægge revision i op til tre år, hvis der blev konstaterede 
væsentlig fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen. Ligeledes skulle det være 
muligt for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at pålægge revision, i de følgende tre regnskabsår og i særlig 
grove tilfælde optil yderligere to år, på virksomheder der havde accepterede et bødeforlæg eller var 
dømt for overtrædelse af skatte-, afgifts-, selskabs- eller regnskabslovningen. 

                                                             
46 Lovforslag L90 fremsat d. 26. marts 2010 
47 Af de virksomheder som havde mulighed for at foretage fravalget 
48 Skriftlig fremsættelse af lovforslag L90 d. 26. marts 2010 
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Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen blev i forbindelse med lovfremsættelsen, i en artikel i 
Børsen, citeret for:  
”De mindre virksomheder udgør rygraden i dansk økonomi. Derfor er jeg meget glad for, at regnskabet 
fra f.eks. den lille murermester fremover ikke underlægges samme komplekse krav til revision, som 
regnskabet fra den store industrivirksomhed. Virksomhederne skal bruge tid og penge på det, de er 
bedst til - nemlig at drive virksomhed49. ” 
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) var imidlertid ikke enig i, at man skulle se en revision 
som en administrativ byrde for virksomhederne eller for samfundet som helhed50, som regeringen 
ellers fremstillede det i deres omtale af lovforslaget. FSR anerkendte dog, at ikke alle virksomheder 
nødvendigvis har samme behov for revision. Som et supplement til regeringens forslag om yderligere 
lempelser, udarbejdede FSRs Revisionstekniske udvalg, med opbakning fra FRR, et udkast til en særlig 
dansk erklæringsstandard51, som var målrettet mindre virksomheder, som ellers kandiderede til et 
fravalg af revisionen. Erklæringsstandarden skulle udfylde det tomrum der var mellem en traditionel 
revision med høj grad af sikkerhed, og erklæringen om assistance med regnskabsopstilling, eller slet 
ingen revisorerklæring.  
Økonomi- og Erhvervsministeriet anerkendte FSRs tiltag til en ny erklæringsstandard, hvorfor man 
nedsatte en arbejdsgruppe bestående af FSR, FRR, Finansrådet, Dansk Erhverv, DI, Håndværkerrådet, 
Skatteministeriet og Erhvervs- og selskabsstyrelsen, der skulle løfte det fremadrettet arbejde mod en 
ny erklæringsstandard52. På trods af, at man anerkendte behov for en særlig dansk erklæringsstandard 
til små- og mindre virksomheder, var regeringen ikke lydhør overfor FSRs ønske om, at man 
inkluderede den nye erklæring i det foreliggende lovforslag. Vi vil behandle den nye 
erklæringsstandard mere indgående under opgavens afsnit 2.4. 
Med vedtagelse af lovændringen den 1. juni 2010 var det regeringens skøn, at yderligere 17.500 
virksomheder herefter kunne fravælge revisionspligten, hvorefter grænserne for hvornår 
virksomhederne kunne fravælge revisionspligten blev hævet til: 

                                                             
49 Berlingske Business (2010) 
50 FSR høringssvar af 7. april 2010 til lovforslag L50 
51 FSRs udkast til erklæringsstandard der senere hen blev til erklæringsstandarden udvidet gennemgang 
52 Bemærkninger til lovforslaget L190  
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 Balancesum på 4 mio. kr. 
 Nettoomsætning på 8 mio. kr. 
 Gennemsnitlig antal ansatte på 12 (fuldtidsansatte) 

Ændringen er illustreret ved nedenstående diagram: 

 
Tabel 2 - Ændring af størrelsesgrænsen for revisionspligt 2010 (egen tilvirkning) 

Med lovændringen den 1. juni 2010 var der tale om mere end fordobling af grænseværdierne i forhold 
til den første lempelse af revisionspligten i 2006. Revisionspligten for holdingselskaber blev fastholdt. 
Lovforslaget blev vedtaget den 1. juni 2010 med virkning fra den 1. januar 2011, med 56 stemmer for 
og 51 stemmer imod53. 

2.2.4. Lempelse af revisionspligten i 2012 
Med lovforslaget L 26 den 10. oktober 2012, havde man fortsat fokus på de små virksomheder, og i 
lighed med tidligere år var der et særligt fokus på, at de administrative byder skulle lempes. Med 
henblik på etablering af bedre rammevilkår forslog den daværende Erhvervs- og Vækstminister Ole 
Sohn, at man indførte en ny erklæringsstandard, udvidet gennemgang, som var målrettet de små 
virksomheder og som et alternativ til revision54. Hvor den traditionelle revisionspåtegning er underlagt 
37 internationale revisionsstandarder som FSR har oversat til dansk, og som er udarbejdet til revision 
af store og mere komplekse virksomheder, var den nye erklæringsstandard tilpasset de små 

                                                             
53 Indeks til lovforslaget L190 
54 Skriftlig fremsættelse af lovforslag L 26 d. 10. oktober 2012 
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virksomheder og deres interessenter55. Arbejdet med udviklingen af en ny erklæringstype, kunne 
henføres til den seneste ajourføring af Årsregnskabsloven i 2010. Allerede på daværende tidspunkt, 
havde FSR forsøgt sig med et udkast til en erklæringsstandard, der var målrettet de små- og 
mellemstore virksomheder, herunder efterspørgslen fra disse virksomheders interessenter. Den 
daværende VK regering i 2010 var dog ikke interesseret i, at inkludere en ny erklæringsstandard på 
daværende tidspunkt. Den nye erklæringsstandard er opbygget på baggrund af den internationale 
standard om review, herunder med tilføjelse af supplerende krav for, at opnå yderligere sikkerhed om 
regnskabets retvisende billede. Vi vil gennemgå erklæringsstandarden om udvidet gennemgang i 
opgavens afsnit 2.4.4. Foruden implementering af en ny erklæringsstandard, var der også lempelser til 
de små holdingselskaber56, idet disse også fik mulighed for fravalg af revision. Ved den skriftlige 
fremsættelse af lovforslaget, spåede man besparelser på ca. 413 mio. kr. som følge af ovennævnte 
lempelser, samt en forenkling af oplysningspligten ved fravalg af revision57. I en pressemeddelelse 
udsendt af Erhvervsstyrelsen, under overskriften ” Små virksomheder kan spare millioner på ny 
revisionsmodel” udtaler vicedirektør Victor Kjær:  
”Erklæringsstandarden er målrettet de mindre virksomheder, som nu får adgang til et alternativ, der er 
langt enklere og billigere end en egentlig revision. Vi forventer, at det nye alternativ kan spare de 
mindre virksomheder for ca. 25 procent af udgifterne i forhold til en egentlig revision af regnskaberne. 
Så det er en konkret lettelse, der virkelig batter noget for virksomhederne58. ” 
Erhvervsstyrelsen vurderede på daværende tidspunkt, at den nye erklæringsstandard kunne tilvælges 
af ca. 47.000 mindre virksomheder, og potentielt betød det en besparelse på ca. 236 mio. kr. for disse 
virksomheder. Derudover vurderede man, at de meget små holdingselskabers fritagelse for revision, 
ville medføre en besparelse på 172 mio. kr.59 
Med det nye lovforslag vil regnskabsklasse B-virksomheder fremover kunne tilvælge udvidet 
gennemgang, helt op til grænseværdierne for regnskabsklasse B, eller alternativt review eller 
assistance med regnskabsopstilling op til de i 2010 vedtagne grænser på henholdsvis; balancesum 4 

                                                             
55 Lovforslag L26 fremsat d. 10. oktober 2012 
56 ÅRL § 135 stk. 3. giver kun mulighed for lempelse af revisionspligten på holdingselskaber, hvorpå koncernen tilsammen ikke overstiger to af de tre grænseværdier 
57 Skriftlig fremsættelse af lovforslag L 26 d. 10. oktober 2012 
58 Erhvervsstyrelsen (2013)  
59 Lovforslag L26 fremsat d. 10. oktober 2012 
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mio. kr., nettoomsætning 8 mio. kr. og 12 ansatte. De nye valgmuligheder for regnskabsklasse B-
virksomheder, er illustreret ved nedenstående figur: 

 
Figur 7 - Mulige produktvalg for regnskabsklasse B (egen tilvirkning) Lovforslaget blev vedtaget den 6. december 2012 med virkning fra den 1. januar 2013, med 110 

stemmer for og 1 stemme imod60. Beslutning om anvendelse af den nye erklæringsstandard skal ske på 
den ordinære generalforsamling, med virkning på det efterfølgende regnskabsår. 
 
2.2.5. Lempelse af revisionspligten i 2015 
Den mest omfattende og gennemgribende ændring af årsregnskabsloven skete i 2015, hvor Erhvervs- 
og Vækstminister Henrik Sass Larsen fremsatte lovforslaget L 117 den 28. januar 2015. Hensigten med 
lovforslag var, foruden at lempe de administrative byrder for virksomhederne, at tilpasse 
årsregnskabsloven til den internationale udvikling på regnskabsområdet, samt yderligere tilpasning til 
EUs nye regnskabsdirektiv der bl.a. muliggjorde at størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne kunne 
hæves. Hvor dele af lovforslaget omhandlede ufravigelige EU implementeringskrav, er det derimod op 
til de enkelte EU-medlemslande, at beslutte størrelsesgrænserne for bl.a. små virksomheder. Med 
lovforslaget L 117 foreslås det, at hæve størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B til: 

                                                             
60 Indeks til lovforslaget L26 
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 Balancesum på 44 mio. kr. 
 Nettoomsætning på 89 mio. kr. 
 Gennemsnitlig antal ansatte på 50 (fuldtidsansatte) 

Herudover introducerede man også et nyt fænomen indenfor regnskabsklasserne, kaldet 
mikrovirksomheder. Kravene for en regnskabsaflæggelse for disse virksomheder er væsentlige færre, 
herunder lempelige regler for noteoplysningerne i forhold til de nuværende årsregnskaber.  
Ved fremsættelse af lovforslaget forventedes der besparelser som følge af lovforslaget på ca. 300 mio. 
kr. årligt ligesom det blev anslået, at ca. 1.000 virksomheder ville rykke fra regnskabsklasse C 
(mellemstor) til regnskabsklasse B61. 
Efter tre udvalgsbehandlinger blev lovforslaget endeligt vedtaget som lov nr. 738 af 1. juni 2015. 
Lovforslaget blev vedtaget med 89 stemmer for, 13 i mod og 5 stemmer hverken for eller imod62. 
Med virkning den 1. januar 2016 var størrelsesgrænserne for B-virksomheder hævet med ca. 23 % og 
for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C med ca. 10 %. 
Af nedenstående figur fremgår de i dag gældende regnskabsklasser, herunder angivet hvilke 
regnskabsklasser der har mulighed for fravalg af revision, samt hvilke virksomheder der fortsat er 
underlagt revision eller alternativt tilvalg af udvidet gennemgang63. 

 
Tabel 3 - Årsregnskabsloven § 7 (egen tilvirkning) 

                                                             
61 Lovforsalg L117 som fremsat d. 28. januar 2015 
62 Indeks til lovforslag L117 – lov nr. 738 af 1. juni 2015 
63 Omfatter revisionspligtige regnskabsklasse B (store) som kan vælge udvidet gennemgang som et alternativ til revision. 

Regnskabsklasse Omsætning Balancesum Ansatte Revisionspligt
Regnskabsklasse A Ingen krav om revision
Regnskabsklasse B (små) 8 mio. kr. 4 mio. kr. 12 Ingen krav om revision
Regnskabsklasse B (store) 89 mio. kr. 44 mio. kr. 50 Revision eller udvidet gennemgang
Regnskabsklasse C 313 mio. kr. 156 mio. kr. 250 Revisionspligt
Regnskabsklasse D Revisionspligt

Ej krav om regnskabsaflæggelse

Børsnoteret & statslige aktieselskaber
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Virksomhederne skifter regnskabsklasse, såfremt virksomheden i to på hinanden følgende år 
overskrider to ud af tre af de størrelseskravene for henholdsvis omsætning, balancesum og antal 
ansatte64. 

Mikrovirksomheder 
Foruden ovennævnte regnskabsklasser, blev der i årsregnskabsloven indføjet en undtagelse om 
mikrovirksomheder jf. ÅRL § 22. a hvoraf det fremgår, at mikrovirksomheder forstås som små 
virksomheder, omfattet af regnskabsklasse B, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke 
overskrider to af følgende størrelser: 

 Balancesum på 2,7 mio. kr. 
 Nettoomsætning på 5,4 mio. kr. 
 Gennemsnitlig antal ansatte på 10 (fuldtidsansatte) 

Det fremgår endvidere af ÅRL § 22 b., at mikrovirksomheder bl.a. er fritaget for at give oplysning om 
anvendt regnskabspraksis. 
Mikrovirksomheder blev allerede introduceret i EU lovgivningen i 2003, men er først blevet indarbejdet 
i årsregnskabsloven ved den seneste ændring af loven den 1. juni 2015. Hensigten med 
implementering af mikrovirksomheder som en ny regnskabsklasse er, både nationalt og EU retsligt, at 
fremme vækst, iværksætteraktiviteter, begrænse de administrative byrder og gøre procedurerne 
hurtigere. Som følge heraf er der lempeligere krav til regnskabets indhold, i forhold til regnskabsklasse 
B. 

2.2.6. EUs 8. regnskabsdirektiv – mulighed for forhøjelse af grænseværdierne 
Med indførsel af EUs 8. regnskabsdirektiv den 12. juni 2013, som erstatter de tidligere 
regnskabsdirektiver, er der mulighed for endnu større lempelser af revisionspligten. I lighed med 
tidligere EU tiltag er fokus fortsat, at lempe de administrative byrder for de små virksomheder. 
Reguleringer i henhold til revision omtales af direktivets artikel 34, hvoraf det fremgår, at 
årsregnskaber der har interesse for offentligheden, mellemstore virksomheder og store virksomheder, 

                                                             
64 ÅRL § 7 
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skal revideres. De små virksomheder skal imidlertid ikke revideres, og omtales under direktivets artikel 
3, og defineres ved i to år i træk ikke at overstige 2 ud af 3 af de nedenstående grænseværdier:  

 Balancesum: 4,0 mio. EUR 
 Nettoomsætning: 8,0 mio. EUR 
 Medarbejdere: 50 

Regnskabsdirektivet tillader ydermere, at medlemslandene kan fastsætte højere grænseværdier, og 
anvendelse af samme kriterier som anført ovenfor: 

 Balancesum: 6,0 mio. EUR 
 Nettoomsætning: 12,0 mio. EUR 
 Medarbejdere: 50 

Det er således op til de enkelte medlemslande, at beslutte i hvilken grad man ønsker, at gøre brug af de 
af EU fastsatte grænseværdier. Til eksempel vil Danmark kunne undtage hele regnskabsklasse B, 
såfremt man indførte de maksimale grænseværdier. 
 
2.2.7. Delkonklusion 
I modsætning til de øvrige EU lande, har Danmark være sen til at implementere lempelsen af 
revisionspligten. Da Danmark i 2004/05 indledte de første tiltag mod et lovforslag om, afskaffelse af 
krav om revision for samtlige selskaber, havde størstedelen af de øvrige EU lande allerede 
implementerede muligheden for fravalg af revisionspligten i større eller mindre grad. Blandt de af 
landene som havde udnyttet direktivets maksimumgrænse for omsætning og balancesum, var der tale 
om lande, som Danmark i forvejen sammenlignede sig med. Holland, Tyskland, England og 
tilnærmelsesvis også Cypern, havde valgt at udnytte maksimumgrænserne. I Danmark var der derimod 
større splittelser, om tiltag til lempelse af revision, blandt medlemmer af folketinget. Både ved den 
første lovfremsættelse om lempelse af revision i 2005, og senere ved forhøjelse af grænserne i 2010, 
var folketinget splittet, idet der var en nærmest ligelig fordeling mellem stemmerne for og imod. 
Medlemmerne har siden da været mere enig om de seneste års lempelser, idet lempelsen i 2012 
nærmest er vedtaget fuldtal og i 2015 med over 83 % stemmer for. 
Revisionspligten i Danmark, er gennem de sidste år lempet i større eller mindre grad, hvor 
fællesnævneren for de historiske lempelser af revisionspligten, siden første tiltag i 2005 har været, at 
virksomhedernes administrative byrder skulle lettes. Samtidig medførte Enrons kollaps i 2001, at der 
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både nationalt og i særdeleshed i EU, kom fokus på revisors arbejde og regulativerne herom. Der blev 
bl.a. indført strengere krav til revisors uafhængighed, kvalitetssikring, uddannelse samt strengere krav 
til disciplinærsanktioner. Alle disse nye reguleringer blev samlet under de nye ISA revisionsstandarder, 
som medlemslandene var pligtige til at indføre i den nationale lovgivning om revision.  
Målsætningen om, at lempe de administrative byrder for virksomhederne, har både været et nationalt 
emne, og i særdeleshed et emne i EU. Særligt i EU har man været fokuseret på, at revision ikke skulle 
være en hæmsko for virksomhedernes konkurrencemuligheder. Generelt må det konkluderes, at det er 
problematisk at indføre strengere krav til revision i form ISA standarderne, og på den anden side lempe 
revisionspligten for de små- og mellemstore virksomheder, som i Danmarks tilfælde omfatter 
størstedelen af det danske erhvervsliv. 
 

2.3. Forudsætning om going concern  
Going concern er en af flere grundlæggende forudsætninger, for at en virksomhed kan aflæggelse et 
årsregnskab65. Ved forudsætning om going concern, forventes det at en virksomhed kan fortsætte sin 
drift i en overskuelig periode, hvor det ikke vurderes sandsynligt at virksomheden enten skal likvideres, 
indstille sine aktiviteter eller søge beskyttelse mod sine kreditorer. Virksomhedens værdier indregnes 
på den baggrund i balancen under formodning af, at virksomheden kan opfylde sine forpligtelser under 
den normal drift.  
Definitionen af going concern kan findes i ISA 570, hvor det angives således:  
”Ved forudsætningen om fortsat drift anses en virksomhed for at kunne fortsætte driften i en 
overskuelig fremtid66. ” 
Revisionspligten for årsrapporter samt undtagelserne herfor, er indeholdt i årsregnskabsloven, men 
den egentlige revisionsmæssige regulering skal primært findes i revisorloven (lov om godkendte 
revisorer og revisionsvirksomheder). Revisorloven regulerer revisionen, revisors uafhængighed, 
uddannelse mv. og indarbejder også EUs 8. direktiv i den danske lovgivning.  

                                                             
65 ÅRL § 13 
66 ISA 570 (2015), afsnit 2 
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Vejledninger omhandlende revisors udførelse af revisionen, kan findes i de internationale standarder 
om revision, ISAerne, som udgives af International Federation of Accountants (IFAC)  

2.3.1. Erklæring med (begrænset) sikkerhed 
Revisors erklæringsopgaver med sikkerhed, defineres blandt andet i ”International begrebsramme for 
erklæringsopgaver med sikkerhed”, som er udarbejdet af FSR – Danske Revisorer. Denne 
begrebsramme beskriver de elementer der indgår, samt målet med erklæringsopgaver med sikkerhed, 
samt identificerer de opgaver, der omfattes af de gældende revisionsstandarder for erklæringsopgaver 
med sikkerhed67. Det skal her bemærkes, at begrebsrammen ikke er en standard, som det er angivet i 
begrebsrammens afsnit 1, men blot er en vejledning udstedt med det formål, at lette forståelsen for de 
elementer og mål, der indgår i en erklæringsopgave med sikkerhed.    
Begrebsrammen opererer med to grader af sikkerhed; ”høj grad af sikkerhed” samt ”begrænset grad af 
sikkerhed”. For begge erklæringstyper gælder det, at revisor skal opnå:  
”… tilstrækkeligt og egnet bevis med henblik på at udforme en konklusion udformet for at forøge 
graden af tillid til udfaldet af målingen eller vurderingen af erklæringsemnet efter kriterierne hos de 
tiltænkte brugere, ud over den ansvarlige part68. ” 
Begrebsrammen påpeger dermed, at erklæringen ikke alene er tiltænkt ledelsen som ansvarlig part for 
aflæggelsen af årsregnskabet, men at denne også skal være udtryk for tillid til de øvrige eksterne 
brugere, som årsregnskabet måtte have.  
Høj grad af sikkerhed er overordnet set opgaver, hvor revisor reducerer opgaverisikoen til et 
acceptabelt lavt niveau, set i forhold til opgavens omstændigheder, for på den måde at opnå den høje 
grad af sikkerhed, der danner grundlag for den positive konklusion i årsregnskabet69.  
I modsætning til høj grad af sikkerhed, er konklusionen ved opgaver med begrænset grad af sikkerhed, 
i stedet udformet som en negativ konklusion70.  Den negative konklusion er udtryk for, at revisor ikke i 

                                                             
67 FSR (2014), afsnit 1 
68 FSR (2014), afsnit 10 
69 FSR (2014), afsnit 84 
70 FSR (2014), afsnit 86 
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samme omfang opnår den samme høje grad af sikkerhed, da det acceptable niveau for opgaverisikoen, 
er højere ved en erklæring med begrænset sikkerhed71. 
Graden af sikkerhed uddybes i øvrigt, hvor det er relevant ved gennemgangen af revisors 
erklæringsstander i afhandlingens afsnit 2.4. 
 
2.3.2. ISA 570 
Ledelsens vurdering af going concern indebærer en del skøn og forudsætninger, f.eks. i form af 
budgetter, forventninger for fremtidig markedsudvikling mm. Da going concern ikke fremgår som en 
særlig post i årsregnskabet, er det ikke muligt at udføre arbejdshandlinger særskilt på dette, og revisor 
skal derfor være opmærksom på vurderingen af going concern forudsætningen løbende gennem hele 
processen. Vurderingen af going concern er af særlig betydning for den metode hvorpå indregning og 
måling af store dele af årsregnskabets poster sker, og vurderingen er derfor essentiel for årsrapportens 
retvisende billede.  
ISA 570 omhandler, som overskriften, angiver revisors ansvar ved revision af årsregnskaber med 
hensyn til den daglige ledelses anvendelse, af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelse af 
årsregnskabet. Denne standard er således kun gældende, når revisor foretager revision af 
årsrapporten.  
ISA 570 er en særskilt revisionsstandard, som kun omhandler revisionen af going concern, herunder 
som nævnt revisors ansvar for at have vurderet, hvorvidt en virksomhed kan anses for at opfylde 
forudsætningen for at være going concern, samt, hvordan revisionen bør tilrettelægges, udføres og 
rapporteres, for at afdække dette.  
Som de øvrige revisionsstandarder er ISA 570 opbygget med indledning, beskrivelse af revisors mål, 
krav der stilles til revisionen samt en vejledning. I praksis vil revisor oftest udføre 
risikovurderingshandlinger, efterfulgt af en stillingtagen til ledelsens vurdering af fortsat drift ISA 570 
er udarbejdet med det afsæt, at det er ledelsen der bedømmer virksomhedens evne til at fortsætte 
driften ved udarbejdelsens af årsregnskabet og dermed blot er revisors opgave at vurdere denne 
bedømmelse. 

                                                             
71 FSR (2014), afsnit 15 
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Af ISA 570, afsnit 3 fremgår det, at nogle begrebsrammer stiller krav til den daglige ledelse, om at 
foretage en specifik vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften samt standarder 
vedrørende forhold, der skal overvejes og oplysninger der skal afgives i forbindelse med fortsat drift. 
Eksempelvis kræver IAS 1 at den daglige ledelse foretager en vurdering af virksomhedens evne, til at 
fortsætte driften. I andre regnskabsmæssige begrebsrammer, er der ikke nødvendigvis angivet noget 
specifikt krav til den daglige ledelse, om at foretage denne vurdering af virksomhedens evne til at 
fortsætte driften, men da forudsætningen om fortsat drift er en grundlæggende forudsætning ved 
udarbejdelse af et årsregnskab jf. ÅRL, vil udarbejdelsen af årsregnskabet ikke desto mindre kræve, at 
den daglige ledelse vurderer virksomhedens evne til at fortsætte driften72.  
Revisor skal som tidligere nævnt forholde sig til, at ledelsen i virksomheden har følgende tre 
muligheder for at vurdere den forsatte drift: 

 Ledelsen kan aflægge et årsregnskab, hvor der ikke er faktorer der anses for sandsynligt, at 
kunne påvirke den fortsatte drift, 

 Ledelsen kan aflægge et årsregnskab, hvor der er identificeret forhold, der kan påvirke 
virksomhedens evne til fremtidig drift, men hvor ledelsen på baggrund af fremtidige 
forventninger finder det rimeligt at aflægge årsregnskabet med forudsætning om fortsat drift, 

 Ledelsen kan aflægge et årsregnskab, hvor den ikke finder det sandsynligt at kunne fortsætte 
driften 

Ledelsens bedømmelse af virksomhedens evne til at fortsætte driften, er et skøn over fremtidige 
begivenheder og forhold der ifølge sagens natur er usikre73. Det fremgår af ISA 570, at der i forbindelse 
med vurderingen af going concern, først og fremmest er tale om et skøn. Her skal det nævnes, at der 
ikke er tale om et regnskabsmæssigt skøn, som det kendes fra ISA 540, idet regnskabsmæssige skøn 
ofte relaterer sig til estimering, af en værdi vedrørende en udtrykkelig regnskabspost som følge af 
mangel på præcise målemetoder74. Dog kan alvorlige fejl ved regnskabsmæssige skøn, have en 
betydning for virksomhedens evne til at fortsætte driften. 

                                                             
72 ISA 570 (2015), afsnit 4 
73 ISA 570 (2015), afsnit 5 
74 ISA 540 (2009), afsnit 7 
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Har revisor på baggrund af udførelsen af risikovurderingshandlingerne samt sin stillingtagen til 
ledelsens vurdering af going concern, bliver opmærksom på forhold der indikerer at virksomheden har 
problemer med fortsat drift, stilles der i ISA 570 krav om at revisor skal:  

 Foretage yderligere revisionshandlinger, som er mere dybdegående end de øvrige handlinger 
 Konkludere ud fra det opnåede revisionsbevis, samt vurdere konsekvensen heraf for 

revisionserklæringen 
 Kommunikere med den øverste ledelse 

Såfremt revisor finder forhold, der på ingen måde er i harmoni med den daglige ledelses vurdering af 
virksomhedens evne til fortsat drift, skal der tages forbehold herfor, eller gives supplerende 
oplysninger i årsregnskabet, med mindre virksomheden i stedet ændrer regnskabspraksis og aflægger 
årsregnskabet efter realisationsprincippet. 
Det er vigtigt at bemærke, at ISA 570 angiver revisors ansvar således:  
”Revisors ansvar er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at den daglige ledelses 
anvendelse af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen og aflæggelsen af regnskabet er 
passende, samt at konkludere, hvorvidt virksomhedens evne til at fortsætte driften er forbundet med 
væsentlig usikkerhed75. ” 
I forlængelse heraf vedrørende revisors ansvar, er det ligeledes vigtigt at nævne den iboende, 
begrænsning der er, i revisors arbejde og indsamlingen af revisionsbeviser der giver høj grad af 
sikkerhed vedrørende fremtidige begivenheder, der kan have påvirkning på virksomhedens fortsatte 
drift, kan være vanskelig76.  
ISA 570 nævner desuden, at en ”blank” revisionspåtegning ikke kan antages, at være en garanti for 
selskabets fortsatte drift:  
”Som beskrevet i ISA 200 er de potentielle virkninger af iboende begrænsninger af revisors mulighed for 
at opdage væsentlige fejlinformationer imidlertid større, når det gælder fremtidige begivenheder eller 
forhold, der kan bevirke, at en virksomhed må ophøre med at fortsætte driften. Revisor kan ikke forudse 
                                                             
75 ISA 570 (2015), afsnit 6 
76 ISA 200 (2014), vejledning A51 
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sådanne fremtidige begivenheder eller forhold. Følgelig kan en manglende henvisning i revisors 
erklæring til usikkerhed om fortsat drift ikke betragtes som en garanti for virksomhedens evne til at 
fortsætte driften77. ” 
Dette synes at være relevant i forhold til den senere analyse, i og med den eksterne brugers syn og 
forventninger vedrørende revisors udførte arbejde, vurderes at have en betydning for, hvordan de 
vurderer og dermed handler på baggrund af det eksterne årsregnskab, uanset revisors erklæringstype 
eller mangel på samme.  
 
2.3.3. ISA 705 og ISA 706 
De internationale standarder (ISAer) rangerer lavere end erklæringsbekendtgørelsen. Revisorer skal 
således først forholde sig til revisorloven samt erklæringsbekendtgørelsen, ved afgivelse af sin 
påtegning på årsregnskabet. Er der uoverensstemmelse mellem den danske lovgivning og de 
internationale standarder, må de internationale standarder vige, til fordel for den danske lovgivning. 
Undtagelsesvis kan erklæringsbekendtgørelsen fraviges, hvis der er særlovgivning eller EU-retslige 
regler, som går forud for erklæringsbekendtgørelsen78.  
Ved revisors afgivelse af konklusionen på årsregnskabet, er der særligt 3 ISAer der er relevante: 

 ISA 700 – Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab79 
 ISA 705 – Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring 
 ISA 706 – Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende 

oplysninger vedrørende revisionen i den uafhængige revisors erklæring 

ISA 705 – Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring 
Der er tre former for modificering af konklusionen; konklusion med forbehold, afkræftende konklusion 
og manglende konklusion. Valget af modifikation skal træffes ud fra en betragtning af, om forholdet 

                                                             
77 ISA 570 (2015), afsnit 7 
78 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2009), pkt. 2 
79 ISA 700 vil ikke blive uddybet i afhandlingen som følge af afgrænsningen foretaget i afhandlingens afsnit 1.4. 
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forårsager at årsregnskabet (kan) indeholde væsentlig fejlinformation – samt revisors vurdering af, 
hvor gennemgribende forholdets (mulige) indvirkning på årsregnskabet er80. 
Gennemgribende defineres som de indvirkninger på årsregnskabet, der efter revisors vurdering:  
”a) ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet 
b) hvis de er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, repræsenterer eller kan 
repræsentere en substantiel del af regnskabet, eller 
c) i relation til oplysninger er grundlæggende for brugers forståelse af regnskabet81. ” 
En konklusion med forbehold afgives, når revisor på baggrund af et tilstrækkeligt og egnet 
revisionsbevis kan konkludere, at fejlinformationer som helhed eller enkeltvis er væsentlige, men ikke 
gennemgribende. Eller omvendt, hvis revisor ikke kan opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, 
men konkluderer at de indvirkninger de eventuelt uopdagede fejlinformationer måtte medføre, ikke er 
gennemgribende.82 
Hvis revisor på baggrund af et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis konkluderer, at fejlinformationerne 
enkeltvis eller samlet er både væsentlige og gennemgribende, skal der i stedet afgives afkræftende 
konklusion83.  
Såfremt revisor ikke kan opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis og samtidig mener at mulige 
indvirkninger fra eventuelle uopdagede fejlinformationer er både væsentlige og gennemgribende, skal 
der udtrykkes en manglende konklusion. Det er ligeledes tilfældet i det situationer, hvor der er 
adskillelige usikkerheder, som medfører at revisor på trods af egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for 
de enkeltstående usikkerheder, ikke kan udforme en konklusion om deres indvirkning på årsregnskabet 
samt det mulige sammenspil de har med hinanden84.  
I forhold til den afkræftende konklusion eller manglende konklusion skal det bemærkes, at revisors 
erklæring ikke samtidig må indeholde en konklusion uden modifikationer omhandlende andre konti 

                                                             
80 ISA 705 (2015), pkt. 2 
81 ISA 705 (2015), pkt. 5a 
82 ISA 705 (2015), pkt. 7 
83 ISA 705 (2015), pkt. 8 
84 ISA 705 (2015), pkt. 9 og 10 
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eller poster i årsregnskabet, som er opgjort efter den samme begrebsramme, da dette under visse 
omstændigheder vil modsige revisors modificerede konklusion om årsregnskabet som helhed85.  Dette 
er kun en mulighed ved konklusion med forbehold, da revisor i så tilfælde angiver, at årsregnskabet 
”bortset fra indvirkningerne af forholdet giver et retvisende billede” eller at årsregnskabet ”bortset fra 
indvirkningerne af forholdet i alle væsentlige henseender giver en rimelig præsentation” 86. 
 
ISA 706 – Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger 
vedrørende revisionen i den uafhængige revisors erklæring 
Når revisor på baggrund af konklusionen vurderer, at der er oplysninger der skal fremhæves for at 
regnskabsbrugeren kan få den korrekte forståelse af årsregnskabet, kan dette føres ved at fremhæve 
oplysninger om enten årsregnskabet eller revisionen.  
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet er oplysninger der henviser til forhold, 
som er passende præsenteret eller oplyst i regnskabet, men som revisor vurderer er af sådan relevans, 
at det er af afgørende betydning for regnskabsbrugeren, at revisor henleder opmærksomheden herpå i 
et særskilt afsnit i erklæringen87.  
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen, omhandler oplysninger der ikke fremgår 
af årsregnskabet, men som revisor ligeledes vurderer vigtige i forhold til regnskabsbrugerens forståelse 
og dermed henviser til det forhold i et særskilt afsnit i erklæringen88.  
Revisors erklæring i forhold til going concern, vil blive gennemgået i nedenstående afsnit 2.3.4. 
 
2.3.4. Forbehold og supplerende oplysninger – going concern 
På baggrund af revisors opnåede revisionsbevis skal det konkluderes, hvorvidt der efter revisors 
vurdering er væsentlig usikkerhed i forhold til begivenheder eller forhold, der hver for sig eller sammen 
giver anledning til at betvivle virksomhedens evne til at fortsætte driften.  
Set i forhold til ISA 570, angives det i afsnit 17, at:  

                                                             
85 ISA 705 (2015), pkt. 15 
86 ISA 705 (2015), pkt. 17 
87 ISA 706 (2015), pkt. 7 a 
88 ISA 706 (2015), pkt. 7 b 
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”En væsentlig usikkerhed er til stede, når omfanget af den potentielle indvirkning af usikkerheden og 
sandsynligheden for dens opståen er sådan, at det efter revisors vurdering er nødvendigt at give 
passende oplysning om arten og indvirkningerne af usikkerheden, for at: 
a) regnskabet, når det aflægges efter en regnskabsmæssig begrebsramme, der kræver et retvisende 
billede, giver et retvisende billede, eller 
b) regnskabet ikke er vildledende, når det aflægges efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges” 
Nedenfor er gengivet en tabel, der viser revisors rapporteringsmuligheder:  

 
Figur 8 - Modificeret oversigt fra Erhvervsstyrelsens Vejledning om erklæringsbekendtgørelse (egen tilvirkning) 

Situationen, hvor revisor er enig i at forudsætningen for going concern er opfyldt, men stadig vurderer 
der er en væsentlig usikkerhed, skal fastslå hvorvidt årsregnskabet tilstrækkeligt oplyser de 
begivenheder eller forhold der rejser tvivlen, herunder sikre sig at ledelsens håndtering heraf er 
fyldestgørende89. I det tilfælde kan revisor ”nøjes” med at oplyse dette i et særskilt afsnit i 
revisionspåtegningen, som efter den nye erklæringsbekendtgørelse skal fremgå som et særskilt afsnit. 
Heri skal revisor fremhæve tilstedeværelsen af usikkerheden, samt henlede til den note, som oplyser 
forholdene90.  

                                                             
89 ISA 570 (2015), pkt. 18 
90 ISA 570 (2015), pkt. 19 
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Mener revisor derimod at de oplysninger der er givet i årsregnskabet er utilstrækkelige, skal revisor 
tage forbehold eller udtrykke en afkræftende konklusion91, alt efter hvad der er passende i den 
pågældende situation. 
Er revisor uenig med ledelsen om, at forudsætningen for going concern er opfyldt og ønsker de ikke at 
ændre regnskabsprincippet, har revisor ikke andet valg end at udtrykke en afkræftende konklusion92, 
da årsregnskabet dermed ikke er retvisende efter begrebsrammen.  
 
2.3.5. Delkonklusion 
Revisionen af et årsregnskab er reguleret i revisorloven, hvor vejledninger til revisionen i stedet skal 
findes i ISAerne. Ligeledes skal bestemmelsen for, hvornår der er revisionspligt af et årsregnskab, 
findes i årsregnskabsloven.  
Særligt er revisionen om fortsat drift reguleret i ISA 570, hvoraf revisors ansvar ligeledes fremgår.  
ISA 570 stiller krav om, at revisor skal forholde sig til den af ledelsen foretagne vurdering af 
virksomhedens fortsatte drift. Vurderingen skal oftest dække perioden frem til næste 
regnskabsaflæggelse, altså 12 måneder frem fra balancedagen, med mindre begrebsrammen definerer 
andre krav hertil.  
Derudover er der krav om at revisor i forhold til sin erklæring, skal vurdere forudsætningen for fortsat 
drift og oplyse om eventuelle forhold i denne, hvis revisor f.eks. finder at der er uoverensstemmelse 
med ledelsens vurdering og revisors opnåede kendskab. I et sådan tilfælde, kan revisor vælge at 
modificere sin påtegning, eller på anden vis rapportere dette i erklæringen, så den eksterne 
regnskabsbruger bliver opmærksom på dette og derved har baggrund for at handle med virksomheden 
på baggrund af disse oplysninger.  
I forhold til den nye erklæringsbekendtgørelse, der trådte i kraft 15. december 2016, skal revisor i 
påtegningen gøre rede for vurderingen af going concern i et særskilt afsnit, hvor dette tidligere indgik 
som forbehold eller supplerende oplysning. 

                                                             
91 ISA 570 (2015), pkt. 20 samt ref. til ISA 705 
92 ISA 570 (2015), pkt. 21 
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For de øvrige erklæringstyper er der derfor ingen tilknytning til revisorloven, som kun regulerer i 
forhold til revisionen. I stedet skal revisors arbejde bero på de krav der stilles i ”Standard om udvidet 
gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven” (udvidet gennemgang), ISRE 
2400 (review) eller ISRS 4410 (assistance med opstilling), der hver i sær i forskellig grad tillægger 
revisor arbejdshandlinger i forhold til vurderingen af den fortsatte drift. 
 

2.4. Revisors erklæringsstandarder 
De ”internationale standarder om revision, review og andre erklæringsopgaver og beslægtede 
opgaver”93 samt tillæg af nogle danske krav som følge af revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen94 
danner grundlaget for revisors arbejde.  
Selvom det i praksis ofte er revisor eller en anden regnskabskyndig person, der udarbejder 
virksomhedens årsrapport, så er det lovgivningsmæssigt ledelsen, der aflægger en virksomheds 
årsregnskab, jf. ÅRL § 8, stk. 1.  Når revisor udfører arbejdet, kan virksomheden – afhængig af deres 
regnskabsklasse – vælge mellem revision, review, udvidet gennemgang eller assistance med opstilling, 
som hver især har forskellige grader af sikkerhed for det retvisende billede.  
Formålet med at få udført en erklæringsopgave med sikkerhed, er at udtrykke en konklusion om 
troværdigheden, således at regnskabsbrugeren får bekræftet at årsregnskabet giver et retvisende 
billede.  Det skal her bemærkes, at der ved erklæringsopgave efter ISRS 4410, erklæring ved assistance 
med opstilling af finansielle oplysninger, ikke gives nogen konklusion og der dermed ikke er nogen grad 
af sikkerhed.  
De forskellige erklæringsstandarder samt det udførte arbejde der ligger til grund herfor, vil blive 
gennemgået nærmere i nedenstående afsnit. 

2.4.1. Revisors hverv som offentlighedens tillidsrepræsentant 
I forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed, agerer revisor som offentlighedens 
tillidsrepræsentant. Begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” blev indført som følge af 
                                                             
93 Udgives af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), som er en del af International Federation and Accountants (IFAC) 
94 BEK nr. 736 af 17/06/2016 
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revisorlovens ændring i 1994 og skulle bidrag til en forøgelse af tilliden i revisorstanden samt 
understrege revisors uafhængighed95. Formålet med begrebet var ifølge bemærkningerne til det 
fremsatte lovforslag, at understrege, at revisor ved afgivelse af erklæringer, som er til offentlig 
fremvisning, også skulle varetage hensynet til virksomhedens omverden. Begrebet skulle således 
udtrykke at revisor er interesseneutral og dermed ikke repræsenterer hverken ledelsen eller ejerens 
interesser - på trods af at være ansat af virksomhedsejeren.  
Begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” indebærer desuden, at revisor skal opfylde en række 
krav, herunder blandt andet at revisor skal udvise ”god revisorskik”, fornøden og forventet 
nøjagtighed, hurtighed, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, kompetence og 
omhu, som det fremgår af revisorlovens §16, stk. 1.  
Det skal desuden bemærkes, at ”offentlighedens tillidsrepræsentant” ikke tillægges juridisk værdi, men 
blot er et begreb, der skal skabe værdi for revisor samt regnskabets interessenter96.  
 
2.4.2. Assistance med regnskabsopstilling 
Når revisor udfører assistance med regnskabsopstilling, udtrykkes der ingen konklusion og der er 
således ingen grad af sikkerhed for, om regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Assistance med opstilling er dermed ikke omfattet af alle bestemmelser i 
revisorloven – for eksempel uafhængighed97 som blot skal oplyses i erklæringen, såfremt revisor ikke er 
uafhængig. Ligeledes er der ikke krav om at revisor udviser ”god revisorskik”.  
En assistance med opstilling, udføres efter standarden ISRS 4410.  

Arbejdshandlinger 
Da revisor ikke har mulighed for at udtrykke nogen form for sikkerhed ved en assistance med opstilling, 
er arbejdshandlingerne der udføres ikke udformet med det formål. Revisor skal således blot assistere 
virksomheden med at indsamle, klassificere og summere de regnskabsmæssige oplysninger. I den 

                                                             
95 Füchsel m.fl. (2010)  
96 Füchsel m.fl. (2010) 
97 ISRS 4410 (2012), vejledning A21 
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forbindelse, skal revisor anvende sin faglige ekspertise og forholde sig kritisk overfor de oplysninger der 
er modtaget98, men der er ingen krav om at revisor skal efterprøve regnskabsposterne99.  
Indledende skal revisor opnå forståelse for virksomhedens forretning og drift, samt den relevante 
regnskabsmæssige begrebsramme, som er oplysninger der ligger til grund for revisors faglige 
ekspertise, ved den afsluttende opstilling af årsregnskabet100.  
Såfremt revisor i forbindelse med opgaven bliver opmærksom på, at de af ledelsen oplyste 
registreringer, dokumenter, forklaringer mv. er ufuldstændige, unøjagtige eller utilfredsstillende på 
anden vis, anmode om yderligere eller korrigerede oplysninger fra ledelsen, ifølge ISRS 4410, afsnit 32. 
Dermed er dette sædvanligvis ikke et krav ved en opgave om assistance med opstilling.  
Dokumentationskravene som fremgår af ISRS 4410, afsnit 38, består af en opgørelse af eventuelle 
betydelige forhold, samt hvordan revisor har behandlet og forholdt sig til disse, en opgørelse af 
afstemningen af de opstillede finansielle oplysninger til underliggende registreringer, en kopi af den 
endelige version af de opstillede finansielle oplysninger og revisors erklæring, samt en bekræftelse på 
ledelsens ansvar. 

Revisors rapportering 
Som det fremgår af ISRS 4410, afsnit 39, har revisor ingen mulighed for at udtrykke nogen form for 
konklusion om de finansielle oplysninger. Dermed er det heller ikke muligt for revisor, at modificere 
konklusionen, idet den ikke eksisterer.  
Ved revisors uenighed med ledelsen eller såfremt de anmodede oplysninger ikke er tilvejebragt af 
ledelsen, er revisors eneste mulighed således at trække sig fra opgaven.  
 
2.4.3. Review 
Når revisor udfører en opgave om review, er der tale om en negativ konklusion, da revisor i sin 
erklæring giver udtryk for, ikke at være ”blevet bekendt med” forhold, som skulle medføre at 

                                                             
98 ISRS 4410 (2012), afsnit 16 
99 ISRS 4410 (2012), afsnit 6 
100 ISRS 4410 (2012), afsnit 31 
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årsregnskabet ikke giver et retvisende billede. En negativt ladet konklusion, er udtryk for at der er tale 
om en erklæring med begrænset, eller lav grad af sikkerhed101.  
Modsat assistance med opstilling, er der ved en opgave om review krav om, at revisor er uafhængig, 
ifølge ISRE 2400, afsnit 21. 

Arbejdshandlinger 
Revisors grundlag for afgivelse af denne erklæring, opnås primært gennem forespørgsler samt analyser 
af årsregnskabets informationer102: 

 Analytiske handlinger forstås som vurdering af de finansielle oplysninger ud fra 
forventningerne og hvor der er uforklarlige udsving kræves der yderligere undersøgelser.  

 Forespørgsler, som indhentes fra vidende personer både i og udenfor virksomheden.  
Revisors arbejdshandlinger ved en opgave om review, fastsættes indledningsvist ud fra væsentlighed. 
Den fastsatte væsentlighed genovervejes løbende og er grundlag for udformningen af de handlinger 
der foretages, samt for vurderingen af resultaterne heraf, for at opnå begrænset sikkerhed103.  
Revisor skal opnå en forståelse for virksomheden og dens omgivelser samt den relevante 
regnskabsmæssige begrebsramme, for at anvende denne viden til at identificere de områder i 
årsregnskabet, hvor der kan være en sandsynlighed for væsentlig fejlinformation.  
Hvis revisor ved udførelsen af de valgte arbejdshandlinger er i tvivl om, hvorvidt der bør ske ændringer 
i årsregnskabet, vil der blive udført yderligere handlinger for at afprøve dette104.  
Arbejdshandlinger særligt relateret til virksomhedens fortsatte drift, indebærer at revisor skal overveje 
ledelsens vurdering herpå. Hvis revisor i forbindelse med udførelsen af reviewet bliver opmærksom på 
forhold der skal skabe tvivl herom, skal revisor forespørge den daglige ledelse om planer for fremtidige 
handlinger, der vil påvirke virksomhedens evne til at fortsætte driften, og om gennemførligheden 

                                                             
101 FSR (2010) 
102 ISRE 2400 (2012), pkt. 17a og 17e 
103 ISRE 2400 (2012), afsnit 43-44 
104 ISRE 2400 (2012), afsnit 8 
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heraf, samt om den daglige ledelse mener, at resultatet af de pågældende planer vil forbedre 
virksomhedens evne til at fortsætte driften105. 
Revisor skal herefter vurdere resultatet af forespørgslen, for på den måde at kunne vurdere hvorvidt 
ledelsens svar giver et tilstrækkeligt grundlag, for at årsregnskabet kan aflægges under forudsætning 
om fortsat drift samt at konkludere om regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation eller på anden 
måde er misvisende i forhold til going concern problematikken106.  
Af andre handlinger skal revisor desuden sikre sig, at regnskabet stemmer til de underliggende 
bogførte registreringer. Revisor skal udarbejde dokumentation, som er tilstrækkeligt og egnet til at 
danne grundlag for konklusionen på årsregnskabet. Dokumentationen skal ifølge ISRE 2400, afsnit 93-
96 bestå af forhold, der er vigtige som beviser, som underbygger erklæringen samt at dokumenterer at 
reviewet er udført i overensstemmelse med standarden. Da et review som nævnt primært er baseret 
på analytiske handlinger og analyser, vil dokumentationen således primært bero sig på revisors egne 
udarbejdede arbejdspapirer, i form af de informationer der indhentes fra ledelsen m.fl. samt de 
udleverede dokumenter. 
Revisors rapportering 
På baggrund af de opnåede beviser, skal revisor fastslå om de har påvirkning på revisors erklæring. 
Revisor skal således overveje om de ikke-korrigerede fejlinformationer som helhed har påvirkning på 
årsregnskabet, i forhold til den fastsatte væsentlighed samt om ledelsens vurderinger er neutrale107.  
Er revisor ved en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed blevet opmærksom på forhold, der giver 
anledning til at konkludere, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation eller revisor ikke har 
været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for en eller flere poster i årsregnskabet108, er der 
her mulighed for at udtrykke dette i en modificeret konklusion, hvilket ikke var tilfældet i en 
erklæringsopgave uden sikkerhed.  
 

                                                             
105 ISRE 2400 (2012), afsnit 54 
106 ISRE 2400 (2012), afsnit 54 
107 ISRE 2400 (2012), afsnit 70 
108 ISRE 2400 (2012), afsnit 75 
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2.4.4. Udvidet gennemgang 
Siden 1. januar 2013 har virksomheder i regnskabsklasse B, kunnet vælge at få aflagt årsregnskabet 
med en erklæring om udvidet gennemgang, som et alternativ til revisionen. Standarden opstod som 
følge af lovforslaget om en yderligere lempelse af revisionspligten for klasse-B virksomheder109. 
Udvidet gennemgang er dermed en forholdsvis nyere erklæringsstandard, hvor revisor i sin erklæring 
giver udtryk for, hvorvidt årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der er dermed tale om en positiv erklæring. 
Arbejdshandlinger 
Udvidet gennemgang tager udgangspunkt i de samme arbejdshandlinger som for et review, men 
revisor udfører nogle supplerende arbejdshandlinger, for dermed at forøge graden af sikkerhed110.   
Af supplerende handlinger skal revisor indhente:111 

 Tingbog, personbog og bilbog 
 Engagementsforespørgsel pr. balancedagen 
 Oplysninger på eller efter balancedagen ved forespørgsel til virksomhedens 

advokatforbindelser 
 Dokumentation for at de til SKAT indberettede A-skatter, AM-bidrag, momstilsvar samt 

lønsumsafgiver er korrekt indberettet på grundlag af bogføringen 
 Gennemlæse ledelsesberetningen, for at kunne udtale sig om denne 

De nævnte supplerende handlinger skal kun udføres, såfremt de er relevante. Har et selskab f.eks. 
ingen bank, vil indhentelse af engagementsforespøgsel ikke være relevant i det pågældende tilfælde.  
Ved udvidet gennemgang er det også revisors opgave, at overveje virksomhedens evne til fortsat 
drift112.  Revisor skal dermed forholde sig til ledelsens vurdering for den pågældende periode, som 
ledelsen har lagt til grund for deres vurdering efter årsregnskabsloven. Såfremt revisor bliver 
opmærksom på forhold, der skaber tvivl om ledelsens vurdering, skal der forespørges om fremtidige 
planer og handlinger, som virksomheden påtænker at udføre for at afhjælpe dette. Herefter kan 
                                                             
109 Se i øvrigt afhandlingens afsnit 2.2.4 
110 FSR (2010) 
111 FSR (2013), afsnit 43 
112 FSR (2013), afsnit 39 og 40 
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revisor igen foretage en vurdering af, om de påtænkte tiltag synes at kunne afværge en usikkerhed om 
virksomhedens fortsatte drift.  
Standarden lister desuden en del forhold, som revisor kan henlede sin opmærksomhed på, i 
forbindelse med vurderingen af begivenheder eller betingelser, som enkeltvis eller sammen kan give 
tvivl om virksomhedens fortsatte drift113.  
Dokumentationen der indhentes ved udvidet gennemgang, er i udgangspunktet den samme som for 
review jf. afsnit 2.4.3 og skal danne grundlag for konklusionen på årsregnskabet, hvormed beviset skal 
være egnet og tilstrækkeligt for at danne grundlag for denne114. Drøftelser med den daglige ledelse skal 
derfor ligeledes indgå i revisors dokumentarkiv115, sammen med de øvrige dokumenter udleveret fra 
virksomheden samt dokumentationen for de supplerende handlinger, der er foretaget. 
Revisors rapportering 
De supplerende handlinger revisor udfører i forhold til et review, skal øge grundlaget for sikkerheden i 
revisors konklusion og dermed er der grundlag for at afgive en positiv erklæring ved udvidet 
gennemgang. På baggrund af de opnåede beviser, skal revisor fastslå om de har påvirkning på revisors 
erklæring116. 
Bliver revisor i forbindelse med den udvidede gennemgang opmærksom på forhold, der giver 
anledning til at foretage væsentlige ændringer i årsregnskabet, således at det i al væsentlighed er 
udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammen, har revisor mulighed for at modificere 
konklusionen. Det vil dermed være muligt for revisor, at gøre opmærksom på forhold vedrørende 
fortsat drift.  
 

                                                             
113 FSR (2013), afsnit 39 og 40 
113 FSR (2013), vejledning A77 
114 FSR (2013), afsnit 82 
115 FSR (2013), afsnit 84 
116 FSR (2013), afsnit 55 



 

57 
 

2.4.5. Revision 
Ved revision afgiver revisor erklæring med høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. At revisor opnår høj grad af sikkerhed, 
må dog ikke forveksles med, at sikkerheden herfor er 100 %.  
Høj grad af sikkerhed opnås ved, at revisor indhenter dokumentation og efterprøver, at alle væsentlige 
oplysninger, der er givet i årsregnskabet, er i overensstemmelse med den relevante lovgivning eller 
regnskabsstandard, samt at der ikke er væsentlige poster eller oplysninger, som er udeladt af 
årsregnskabet117.   
Ved revision afgiver revisor en positiv konklusion for at årsregnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i 
overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.  
Arbejdshandlinger 
Indledningsvist til en revision, skal revisor opnå kendskab til virksomheden og dens omgivelser, 
herunder den interne kontrol. ISA 315 oplister særlige krav til revisor om, hvilke handlinger der udføres 
for at opnå en forståelse af virksomheden, der er uddybende nok til at revisor kan bruge den opnåede 
viden til effektivt at tilrettelægge og udføre revisionen118.  
På baggrund af den opnåede viden om virksomheden, identificeres de risikovurderingshandlinger, der 
vurderes relevante for, at revisionen kan udføres med høj grad af sikkerhed. Yderligere 
revisionshandlinger omfatter desuden test af kontroller, som udføres når revisor har valgt det eller det 
kræves af ISAerne, samt substanshandlinger, herunder detailtest og substansanalytiske handlinger119.  
Overordnet set skelnes der mellem syv former for revisionshandlinger, hvor der er listet lidt eksempler 
på handlinger nedenfor120:  

1. Inspektion kan for eksempel omfatte en fysisk kontrol af et materielt aktiv  
2. Observation, hvor revisor overværer en proces eller procedure udført af andre 

                                                             
117 FSR (2010) 
118 ISA 315 (2012), pkt. 12-24 
119 ISA 500 (2014), vejledning A10 
120 ISA 500 (2014), vejledning A14-25 
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3. Eksterne bekræftelser vedrører ofte balandeposter og kan for eksempel være en 
engagementsforespørgsel  

4. Efterregning, hvor dokumenter eller registreringer kontrolleres for den matematiske 
nøjagtighed 

5. Genudførelse, hvor revisor udfører procedurer eller kontroller som virksomheden oprindeligt 
har udført, som del af deres interne kontrol, for at kontrollere 

6. Analytiske handlinger dækker over revisors vurdering af informationer ud fra plausible og 
forventede sammenhænge.  

7. Forespørgsler som kan være både skriftlige og mundtlige samt formelle eller uformelle. 
Forespørgsler anvendes ofte i revisionen som supplement til de øvrige revisionshandlinger 

Revisionen af fortsat drift er særligt gennemgået i ISA 570, som omhandler going concern for 
revisionsopgaver, som også er gennemgået i nærmere detaljer i afhandlingens afsnit 2.3.2.  
Revisors rapportering 
Ifølge ISA 200, afsnit 17 skal revisor på baggrund af udførte revisionshandlinger opnå tilstrækkeligt og 
egnet revisionsbevis for reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau, for derved at drage 
forsvarlige konklusioner, som basis for revisionskonklusionen. 
Ifølge ISA 500, vejledning A6 er det revisors faglige vurdering, der afgør hvorvidt det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet nok, til at revisionsrisikoen er reduceret til et acceptabelt lavt 
niveau. Der er således ingen målbare krav, der kan afgøre dette.  
ISA 700 omhandler revisors udformning af en konklusion uden modifikationer, en såkaldt blank 
påtegning.  
Konkluderer revisor på baggrund af de opnåede revisionsbeviser, at årsregnskabet indeholder 
væsentlig fejlinformation eller har revisor ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet 
revisionsbevis for at årsregnskabet som helhed ikke indeholder fejlinformation, skal revisor modificere 
konklusionen i henhold til ISA 705.  
Derudover har revisor ved en revision mulighed for at føre revisionsprotokol. Revisionsprotokollen var 
tidligere et lovkrav, men dette er bortfalder ved revisorlovens seneste ajourføring den 19. maj 2016. 
Der er dog stadig i nogle standarder rapporteringskrav til virksomhedens ledelse, hvormed det kan 
være hensigtsmæssigt at videreføre dette som en frivillig ordning.   
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2.4.6. Forskelle på de 4 erklæringstyper 

Som det fremgår af ovenstående afsnit, hvori de 4 erklæringstyper er gennemgået, er revisors 
arbejdshandlinger ved en revision væsentlig mere omfattende end de øvrige opgavetyper.  
Her skal revisor opnå den høje grad af sikkerhed, som medfører større krav til både det indledende 
kendskab til virksomheden, arbejdshandlingerne der skal udføres samt dokumentationen af revisionen, 
som er langt mere omfattende. Herved har revisor større mulighed for at opnå kendskab til 
begivenheder eller forhold, der kan medføre at en virksomhed kan have problemer med den fortsatte 
drift. 
Ved en assistance med regnskabsopstilling, er der ingen grad af sikkerhed, da revisor udover den 
fornødne indledende viden om virksomheden blot skal opstille årsregnskabet på baggrund af de af 
virksomheden forelagte registreringer og dokumentationer. Det er således alene revisors erfaring og 
ekspertise, der kan give en anledning til at opdage sådanne tegn. En regnskabsassistance kræver for 
eksempel ikke ekstern bekræftelse på en virksomheds engagementer, hvormed oplysninger om 
kreditfaciliteter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser kan gå tabt og som ellers kan give en indikation 
af at virksomheden er i økonomiske problemer, hvormed den fortsatte drift kan være truet.  Det er 
først ved en udvidet gennemgang, at en bekræftelse af engagementet er påkrævet. Et review baseres 
også primært på analytiske handlinger og forespørgsler, men set i forhold til principal-agent-teorien og 
ved en virksomhedsejers intention om at få godkendt en kredit, kan ejerens hensigt til årsregnskabets 
udfald være påvirket heraf.  
 
2.4.7. Delkonklusion 
Kravene for, at revisor kan erklære sig om en eventuel usikkerhed om en virksomheds fortsatte drift, 
afhænger af hvilken type erklæring der afgives på årsregnskabet. Det er således kun ved revision, 
udvidet gennemgang eller review, at revisor kan erklære sig om en eventuel usikkerhed ved fortsat 
drift. Har en virksomhed derimod valgt assistance med regnskabsopstilling er revisors eneste mulighed, 
at fratræde fra opgaven, såfremt der er uenighed med ledelsen om den fortsatte drift og årsregnskabet 
ikke udtrykker dette, i form af en ændring i anvendt regnskabspraksis, hvor værdier i stedet optages til 
realisationsprincippet.  
Som det fremgår af ovenstående gennemgang af revisors arbejdshandlinger ved de forskellige 
erklæringsopgaver, er antallet af udførte handlinger begrænsede ved en assistance med 
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regnskabsopstilling, set i forhold til de øvrige erklæringer. Deraf kan man formode at der er et 
mindsket grundlag for, at revisor har samme muligheder for at opdage tegn, der skulle indikere at en 
virksomheds fortsatte drift er i fare.  
  3. Analyse 
For at kunne besvare de sidste tre 
undersøgelsesspørgsmål, har vi 
indledende valgt at foretage en 
litteraturanalyse på baggrund af rapporter 
og analyser, der de seneste år er 
udarbejdet vedrørende revisionspligten. 
Derudover er der foretaget interviews 
med interessenter, som hver især 
repræsenterer en organisation, som har 
en holdning til revisionspligten. Slutteligt 
underbygges litteraturanalysen og 
interviewene med en spørgeskema analyse. På den baggrund, kan vi redegøre for regnskabsbrugernes 
opfattelse af revisors erklæring samt afdække de fordele og ulemper, der kan udledes af analysen i 
forhold til revisionslempelserne. 
 

3.1. Litteraturanalyse  
De seneste års lempelser på revisionspligten, som vi tidligere har gennemgået, har givet anledning til 
en større politisk og samfundsmæssig debat. Debatten har involveret flere parter, herunder blandt 
andet Erhvervsstyrelsen, som har arbejdet for administrative lettelser til virksomhederne gennem en 
revisionsmæssig lempelse; FSR – danske revisorer, der har givet udtryk for ønsket om at opretholde en 
vis form for tillid til virksomhedernes årsregnskaber via revision; samt Dansk Erhverv, som varetager 
deres medlemsvirksomheders interesser, og ønsker besparelser for deres medlemmer. På baggrund af 
de seneste års lempelser, er der derfor udarbejdet en del rapporter, der tilsigter at undersøge, hvorvidt 
lempelserne har haft den ønskede effekt, samt hvorvidt det har eller forventes at medføre 
konsekvenser.  
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Vi vil nedenfor gennemgå en række udvalgte rapporter, samt høringssvar i forbindelse med de 
historiske lempelser, særligt med henblik på den effekt det har haft på troværdigheden af 
årsregnskaberne.  
 

3.1.1. Folketingets høringer 
I forbindelse med de gradvise lempelser af revisionspligten fra 2005-2015, har Folketinget afholdt 
høringer i forbindelse med fremsættelse af lovforslagene. Formålet med høringerne er, at Folketinget 
ønsker input fra de myndigheder og organisationer, som en eventuel lovændring vil have indflydelse 
på. Blandt de adspurgte i forbindelse med lempelser af revision, kan bl.a. nævnes følgende 
myndigheder og organisationer, som er blevet opfordret til, at indsende høringssvar; FSR, FRR, SØIK, 
Advokatrådet, Dansk Industri, universiteter, Håndværksrådet, Dansk aktionærforening, Finansrådet 
samt ministerierne.  
Høringssvarene er fordelt over en 10-årig periode, fra høringen i 2005 og frem til 2015 og for at få et 
bedre overblik, har vi valgt at gennemgå høringssvarene separat, for derved bedre at kunne følge 
udviklingen i respondenternes holdninger. 
Høringssvar 2005 
Lovforslaget i 2005 blev sendt i høring den 29. juli 2005 til i alt 91 myndigheder og organisationer m.v. 
Heraf modtog Folketinget tilbagemeldinger fra i alt 41 respondenter. Generelt blev lovforslaget 
velmodtaget, og bl.a. Håndværksrådet, Dansk Industri, Danmarks Rederiforening, Landbrugsrådet og 
Dansk Landbrug var positive, og støttede den forslåede reduktion af revisionspligten. Den fælles 
holdning blandt disse høringsparter var, at forslagene repræsenterede en markant lettelse af 
erhvervslivet, som er nødvendig for, at det kan blive mindre administrativt at drive virksomhed i 
Danmark121. Dansk Industri fremførte endvidere at;  
”Ophævelse af revisionspligten, vil give en stor og reel lempelse af de administrative byrder for de 
mindste virksomheder, med øget konkurrencekraft til følge”122 

                                                             
121 Høringsnotat L50 af 16. november 2005 
122 Høringsnotat L50 af 16. november 2005 
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Overordnet set var Dansk Industri og Håndværksrådet af den opfattelse, at man ønskede grænserne 
højere, så lempelserne også omfattede de større virksomheder i regnskabsklasse B. 
HTS Handel, Transport og serviceerhvervene støttede imidlertid ikke den foreslåede reduktion af 
revisionspligten, bl.a. fordi HTS ikke mente, at lempelsen vil medføre reelle besparelser for 
virksomhederne. Andre høringsparter såsom FSR, FRR og advokatrådet var generelt kritiske overfor 
lovforslaget, idet man ikke var overbevist om, at lempelserne vil føre til reelle økonomiske besparelser. 
Herudover anfægtede man, at man i lovforslaget ikke havde medtaget og opgjort de ulempeler og 
meromkostninger, som lovændringen vil få for regnskabsbrugerne. Finansrådet tilsluttede sig forslaget, 
men anførte at man kunne have ønsket sig, at lempelserne ikke var sket på et så højt niveau. Generelt 
var disse høringsparter bekymret for, at reduktionen af revisionspligten ville medføre øget økonomisk 
kriminalitet og øgede byrder for skattemyndighederne. Erhvervs- og økonomiministeriet delte dog ikke 
denne bekymring, i det man anførte, at revisor kun stod for 2 % af anmeldelserne om besvigelser i de 
danske selskaber. 
Realkreditrådet og Finansrådet anførte, at man ikke ville udelukke, at man fortsat ville stille krav om 
revision, såfremt det var nødvendigt i forbindelse med en kreditbehandling af selskabs engagement123. 
FSR og FRR anførte, at lempelsen vil medføre den ulempe, at bankerne og andre leverandører får svært 
ved at anvende årsregnskaberne til kreditvurdering. Ligeledes anførte man, at lempelsen vil kunne 
medføre øgede kapitalfremskaffelsesomkostninger, hvorfor det i sidste ende vil blive dyrere for 
virksomhederne at låne penge. Erhvervs- og Økonomiministeriet delte imidlertid ikke denne 
bekymring, idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport om revisionspligt viste, at kun 48 % af de små 
virksomheder er bankfinansieret. 
FSR, FRR og Advokatrådet fremførte endvidere, at man frygtede at reduktion af revisionspligten vil 
medføre flere fejl i årsregnskaberne, hvilket i sidste ende vil svække troværdigheden på 
årsregnskaberne. FSR fremhævede endvidere, at revisionen erfaringsmæssigt afslører mange – ofte 
hændelige men også bevidst – fejl og mangler, som bliver udbedret inden årsregnskabet 
færdiggøres124. Erhvervs- og Økonomiministeriet var imidlertid af den opfattelse, at de små selskabers 
årsregnskaber er overskuelige og med relativt få regnskabsposter. 

                                                             
123 Høringsnotat L50 af 16. november 2005 
124 Høringsnotat L50 af 16. november 2005 
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Liberale Erhvervs Råd tog forbehold for forslaget, og organisationen anbefalede, at man burde 
overveje at erstatte revisionspligten med en reviewpligt. 
I forlængelse af høringerne blev lovforslaget endeligt vedtaget den 27. marts 2006. Dog blev 
størrelsesgrænserne for lempelse af revisionspligten, halveret i forhold til oprindelige lovforslag, 
ligesom man indførte i lovteksten, at loven skulle evalueres i 2009, når man havde et overblik over de 
indvirkninger som loven ville medføre. 
Høringssvar 2010 
Lovforslaget i 2010 blev sendt i høring den 18. marts 2010 til i alt 109 myndigheder og organisationer 
m.v. Heraf modtog Folketinget tilbagemeldinger fra i alt 28 respondenter. Generelt var der bred 
opbakning fra parterne om, at danske virksomheder ikke skulle pålægges større administrative byrder 
end de øvrige virksomheder i EU. Dansk Erhverv fremhæver imidlertid, at de ser en række fordele ved 
revision, og i samme ombæring fremhæver FSR, at man ikke anser revision for en administrativ byrde. I 
samme stil fremhæver FRR, at man ikke er enig i den fremstilling, at revision beskrives som en 
”stopklods” for vækst. 
Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Landbrugsrådgivning og Dansk Erhverv er positive overfor 
lovforslag om forhøjelse af grænserne således, at virksomheder med en omsætning op til 8 mio. kr. 
fremadrettet kan fravælge revisionspligten. DI og Landbrug & Fødevarer anførte yderligere, at man 
rent faktisk kunne pege på fordele ved, at hæve størrelsesgrænserne yderligere end hvad der fremgik 
af lovforslaget.  
Ved høringen i 2010 var der høringssvar fra en ret så væsentlig part, nemlig Dansk Told & 
Skatteforbund, som organisere de ca. 3.000 tjenestemænd og overenskomstansatte bl.a. i SKAT og 
Skatteministeriets departement. Forbundet var af den opfattelse, at en yderligere lempelse af 
størrelsesgrænserne, vil give virksomhederne mulighed for større skatteunddragelser, end ved de 
oprindelige størrelsesgrænser. Realkreditrådet og Realkreditforeningen anførte, at man fandt det 
uhensigtsmæssigt med forhøjelse af grænserne, da virksomheder der er fritaget for revisionspligt, i 
visse tilfælde vil blive mødt med krav om supplerende sikkerhedsstillelse eller revision ved 
kreditgivning. 
FSR var heller ikke begejstret for, at grænserne for revision skulle hæves, men mest af alt var 
foreningen utilfreds med, at regeringen ikke ville inkludere den af FSR nylig udarbejdede 
erklæringsstandard, som var et alternativ til revision. 



 

64 
 

Landbrug & Fødevarer, Dansk Landbrugsrådgivning og Dansk Industri anførte, at man også så 
revisionspligten for mindre holdingselskaber ophævet. Hertil anførte Økonomi & Erhvervsministeriet, 
at lovforslag havde til hensigt, at lette byrderne for de mindste virksomheder, såsom den lille 
håndværksvirksomhed, som oftest aflægger enkle og ukomplicerede årsregnskaber125. Hertil anførte 
ministeriet, at årsregnskaber for holding virksomheder var langt mere komplekse, herunder 
indregning, måling, og oplysninger vedrørende datter- og associerede virksomheder, hvorfor man ikke 
ønskede at lempe revisionspligten for disse virksomheder. 
I relation til lovforslaget fra 2006, hvor man indgik aftale om efterfølgende evaluering af lempelserne 
på revisionsområdet, var FSR, FRR, Realkreditforeningen og lektor Lars Kiertzner126 ikke tilfreds med 
den udførte evaluering, som man mente var fejlbehæftet. I forlængelse heraf mente man ikke, at 
evalueringen kunne danne grundlag for at konkludere, om der var væsentlig forskel i kvaliteten af 
reviderede og ikke-reviderede årsregnskaber. I relation til at SØK havde udtalt, at man ikke havde 
konstateret mere økonomisk kriminalitet i forbindelse med de hidtidige lempelser, var FRR ikke 
overrasket. FRR udtalte, at det var naturligt, at der ikke er flere sager om økonomisk kriminalitet, i 
virksomheder der fravælger revision, idet der ikke er en revisor til at anmelde virksomheden. SØK 
henviste til en nyere rapport127, hvoraf det fremgik at det nu kun var 1 % af anmeldelserne der kom fra 
revisor, hvorfor der ikke var den store grund til at antage, at SØK skulle blive opmærksom på væsentlig 
flere sager, når virksomhederne fravalgte revision. 
Langt de fleste parter var enig om, at der skulle igangsættes et arbejde i, at udvikle en ny dansk 
erklæringsstandard. DI anførte imidlertid, at man ikke så en ny erklæringsstandard som et alternativ til, 
at hæve grænserne for revisionspligt, men derudover var man positiv for et alternativ målrettet 
behovet hos de små- og mellemstore virksomhed. 
I forlængelse af høringerne blev lovforslaget endeligt vedtaget den 25. juni 2010, uden væsentlige 
ændringer til det fremsatte lovforslag. 

                                                             
125 Høringsnotat L190 af 26. april 2010 
126 Lars Kiertzner, ph.d. statsautoriseret revisor var lektor på CBS og medlem af FSRs revisionstekniske udvalg 
127 En rapport udgivet af PricewaterhouseCoopers: Virksomhedskriminalitet i Danmark 2009 
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Høringssvar 2012 
Lovforslaget i 2012 blev sendt i høring den 11. september 2012 til i alt 100 myndigheder og 
organisationer m.v. Heraf modtog Folketinget tilbagemeldinger fra i alt 23 respondenter. Baggrunden 
for lovforslaget var endnu engang, at de administrative byrder skulle lempes for de små virksomheder. 
Denne gang var det ikke lempelser i forhold til revisionspligten, men derimod et alternativ til revision 
for de små- og mellemstore virksomheder. På baggrund af FSRs arbejde med udarbejdelse af en ny 
erklæringstype, som senere hen blev kendt som Udvidet Gennemgang, var det bl.a. en ny 
erklæringstype der blev sendt i høring. 
Den nye erklæring blev fremsat under overskriften ”Revision efter en særlig erklæringsstandard for 
små virksomheder”, hvilket FSR ikke var tilfreds med. Det var vigtigt for FSR at præcisere, at den nye 
erklæringsstandard ikke var revision, men derimod en erklæring om udvalgte arbejdshandlinger. FSR 
henstillede derfor til, at man ikke brugte benævnelsen ”revision” om forslaget, idet man ikke ønskede 
associationer til en revision med høj grad af sikkerhed128.  
DI var imidlertid ikke begejstret for den nye erklæring, dels fordi den alene var baseret på FSRs arbejde 
med erklæringen, som allerede blev introduceret i 2010, og dernæst var DI ikke var overbevist om, at 
erklæringen ville skabe værdi for virksomhederne. DI ønskede inddragelse af flere interessenter, og 
anførte; 
”en standard skal udvikles gennem inddragelse af relevante interessenter, og ikke alene baseres på et 
udkast udarbejdet af FSR – danske revisor”129 
Realkreditforeningen var positiv overfor Erhvervsstyrelsens løbende evaluering af 
erklæringsstandarden, samt opstramningen i adgangen til at fravælge revision. Det var dog af 
afgørende betydning for Realkreditforeningen, at der forud for en kreditgivning, kan foretages en 
kreditvurdering i fuld tillid til, at årsregnskaberne er retvisende og pålidelige. Realkreditrådet var 
modsat meget skeptiske og anførte, at de ikke så det hensigtsmæssigt hvis en låntager ikke afleverer et 
årsregnskab, der er revideret efter revisionsstandarderne. Realkreditrådet udtrykte derfor, at det ikke 

                                                             
128 Høringsnotat L26 af 11. september 2012 
129 Høringsnotat L26 af 11. september 2012 
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kunne udelukkes, at realkreditforeningerne vil kræve en fuld revision, ved en konkret vurdering af den 
enkelte lånesag130. 
Erhvervsstyrelsen tilføjede herefter, at det var vigtigt at virksomhedernes udenlandske 
samarbejdspartnere havde tillid til erklæringen, hvorfor den nye danske erklæring var opbygget på 
baggrund af den internationale erklæring om review, hvortil der var tilføjet yderligere 
arbejdshandlinger for at sikre, at revisor kan udtrykke en positiv konklusion om årsregnskabet. 
Erhvervsstyrelsen adresserede ligeledes DIs bekymringer om manglende inddragelse af en bedre kreds 
af interessenter, idet man mente at det var i virksomhedernes interesse, at fastholde lovforslagets 
ramme for erklæringsstandarden. 
Af lovforslaget fremgik det endvidere, at holdingselskaber fremover kunne fravælge revision, eller som 
alternativ hertil, kunne udvidet gennemgang tilvælges. FSR og Dansk Erhverv var imod lempelser af 
revisionspligten for holdingselskaber og mente, at den helt skulle fastholdes. I modsætning hertil, var 
DI positive overfor lempelserne af revision for holdingselskaberne. 
I forlængelse af høringerne blev lovforslaget endeligt vedtaget den 6. december 2012, uden væsentlige 
ændringer til det fremsatte lovforslag. 
Høringssvar 2015 
Lovforslaget i 2015 blev sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 myndigheder og 
organisationer m.v. Heraf modtog Folketinget tilbagemeldinger fra i alt 29 respondenter. Baggrunden 
for lovforslaget var endnu engang, at de administrative byrder skulle lempes for virksomhederne.  
Generelt er der opbakning fra FSR, Finansrådet, DI, Håndværkerrådet, Dansk Erhverv og LO til en 
reducering af virksomhedernes administrative byrder i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter. 
Dansk Erhverv, FSR og Dansk Byggeri er dog skeptiske og anfører, at der er risiko for, at de foreslåede 
lempelser forringer årsregnskaberne væsentligt. Herudover har man svært ved at se, at lempelserne 
medfører reelle lempelser for virksomhederne. DI er overordnet meget positive for lovforslaget og 
anfører; 

                                                             
130 Høringsnotat L26 af 11. september 2012 
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”Der er på mange måder tale om et meget velafbalanceret forslag, der skaber en række administrative 
lempelser samtidig med, at der fastholdes relevant regnskabsinformation til brugerne. ” 
Flere høringsparter, herunder Dansk Erhverv, LO og Finansrådet anfører, at mange virksomheder vil 
blive mødt med krav fra andre interessenter om at give de pågældende oplysninger, hvis de vælger at 
udnytte lempelsesmulighederne i forslaget. De fremhæver, at f.eks. banken eller en ny 
samhandelspartner, vil efterspørge supplerende oplysninger til brug for en kreditvurdering. 
Lovforslaget indeholdte, foruden et forslag om forhøjelse af grænserne for revision, også en ny 
betegnelse for mindre virksomheder, nemlig mikrovirksomhederne. 
DI er meget positive overfor enklere regnskabsregler for mikrovirksomheder og mener også, at 
holdingselskaber også skal have mulighed for, at kunne anvende mikroreglerne. FSR støtter derimod 
ikke de foreslåede lempelige regnskabskrav for mikrovirksomheder og er særlig kritisk overfor, at 
mikrovirksomheder får mulighed for, at undlade noten om anvendt regnskabspraksis, noten om 
opskrivninger, og at mikrovirksomhederne kan undlade supplerende oplysninger for at give et 
retvisende billede. Finansrådet støtter heller ikke forslaget om mikrovirksomheder og lempelige krav 
og fremhæver, at regnskabsbrugerne ikke vil være sikre på, at alle væsentlige forhold nævnes i en 
mikrovirksomheds årsregnskab. 
I relation til forhøjelse af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B og mellemstore C var FSR, Dansk 
Erhverv og Dansk Brancheanalyse ApS imod en forhøjelse af størrelsesgrænserne, idet en 
uforholdsmæssig stor andel af de danske virksomheder vil blive klassificeret som små. Finansrådet var 
også kritiske overfor en forhøjelse af størrelsesgrænserne, særlig for regnskabsklasse B, hvor en 
forhøjelse ville medføre en væsentlig forringelse af pengeinstitutternes kreditvurderingsgrundlag. 
 
3.1.2. Erhvervsstyrelsens rapport om revisionspligten for B-virksomheder (små selskaber) 
Baggrunden for lempelserne skyldtes et politisk ønske, om at lette virksomhedernes administrative 
byrder. Erhvervsstyrelsen bidrog i denne forbindelse med udarbejdelse med en rapport i 2005, med 
det formål, at undersøge muligheden for at implementere EUs regnskabsdirektiv, hvor regnskabsklasse 
B-virksomheder kunne fritages for revision.  
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Set i lyset af de øgede revisionskrav i forhold til de kommende internationale standarder, blev det 
antaget at revisionshonorarerne på daværende tidspunkt ville stige i størrelsesordenen 20-30 %131.  
Der blev også foretaget interviews med 4 banker, hvor de alle ytrede at mindre virksomheder generelt 
set blev sammenlignet med personlige virksomheder, hvor en kreditgivning for de små selskaber 
således kræver personlig sikkerhedsstillelse. Ingen af bankerne kræver at virksomhedens årsregnskab 
er revideret, men alligevel tillægger 3 ud af de 4 banker det værdi, at der er foretaget revision, men 
stiller sig oftest tilfredse med at årsregnskabet blot er udarbejdet af en revisor. Det konkluderes i 
rapporten at en revision er rar, men ikke en nødvendighed132, hvilket dog er modstridende med hvad 
bankernes repræsentanter nævner i deres høringssvar jf. afsnit 3.1.1.  
Rapporten har også det synspunkt, at en afskaffelse af revisionspligten vil påvirke troværdigheden af 
årsregnskabet, men da det antages at det oftest er en samlet pakke ved revisor, som varetager flere af 
virksomhedernes regnskabsmæssige opgaver, kan det ikke udledes i hvilken grad. Det tillægges i 
rapporten værdi at revisor alligevel vil finde fejl, uanset om der udføres revision eller ej133. Dette giver 
sig også til udtryk i rapportens hensyn til SKAT som myndighed, hvor det angives at revisors arbejde 
som ekstern repræsentant og en lempelse dermed kun vil have en begrænset effekt på kvaliteten af 
virksomhedernes selvangivelser.  
Ud fra rapporten kan det udledes, at revisor som ekstern part vægtes højt og at det ikke blot er ydelsen 
revision, som giver tiltro til årsregnskabet.  
 
3.1.3. DAMVAD-rapporten 
I 2014 gennemførte konsulent- og analyseinstituttet DAMVAD en undersøgelse efter 
Erhvervsstyrelsens anmodning, som udmundede sig i rapporten ”Brugen af årsrapporter for mindre 
virksomheder” 134. Formålet herfor, var at skabe et veldokumenteret grundlag, hvorpå man på 
baggrund af regnskabsbrugerens værdi og brug af årsregnskabet, kunne vurdere EU-direktivets 
lempelsesmuligheder i forbindelse med en ændring af årsregnskabsloven.  

                                                             
131 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005), side 6 
132 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005), side 63 
133 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005), kapitel 6 
134 DAMVAD-rapporten (2014)  
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Analysen tog udgangspunkt i 5 brugergrupper; kreditinstitutter, investorer, samarbejdspartnere, 
analytikere og myndigheder, som alle vurderede at årsrapporten som enkeltstående informationskilde 
var den vigtigste, set i forhold til for eksempel information fra virksomhedens hjemmeside, personlig 
kontakt med virksomhedens ledelse, sociale medier, som ellers også rangerer højt på listen, jf. 
rapporten.  
En af årsagerne til at årsrapporten ifølge de 5 brugergrupper rangerer højest, er at de udarbejdes efter 
formelle regler, hvor ensartetheden gør det muligt at sammenligne data på tværs af virksomheder. 
Derudover har regnskabsbrugerne særligt for de revisorpåtegnede årsrapporter høj troværdighed og 
tiltro til kvaliteten og de anser det for en form for blåstempling af årsregnskaberne.  
De af DAMVAD udførte interviews viste også, at en lempelse på kravene i forbindelse med 
regnskabsaflæggelsen formodentlig ville påføre regnskabsbrugerne yderligere administrative byrder, 
da de mistede oplysninger i årsrapporten i så fald, skulle indhentes andetsteds eller pålægge 
virksomhederne at fremskaffe tilsvarende oplysninger. Dette er i strid med Erhvervsstyrelsen 
udsagn135, som i 2005 fremlagde en rapport med forventede besparelser i milliardklassen, som følge af 
en lempelse på revisionspligten.   
DAMVAD-rapporten viser således, at årsrapporten giver værdi for de eksterne regnskabsbrugere, og at 
de ved en lempelse af revisionskravene vil blive påvirket i forbindelse med deres brug heraf.  
 
3.1.4. FSRs undersøgelser 
FSR har foretaget flere analyser på baggrund af lempelserne, for at belyse de konsekvenser det har 
haft. Både for virksomhederne selv, men også for eksterne parter og samfundet. FSR er en 
brancheorganisation, der arbejder for revisors interesser og vil med baggrund i dette, fremhæve de 
fordele der er ved en revision. 
Analyse 2016 – Mistede oplysninger i forbindelse med fravalget af revision 
På baggrund af data for aflagte årsregnskaber i 2015 leveret af Experian, er der foretaget en analyse 
med henblik på at sandsynliggøre informationstabet, der opstår ved en virksomheds fravalg af 

                                                             
135 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005)  
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revisionserklæringer med høj og begrænset grad af sikkerhed136. Informationstabet opstår, når revisor 
ikke kan give oplysninger i erklæringen vedrørende risici, fejl og lovovertrædelser.  
Der har de seneste år været et fald i antallet af virksomheder, der får udført revision, jf. nedenstående 
tabel, der angiver fordelingen af de forskellige erklæringstyper siden 2013: 

 
Figur 9 - Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra FSR Analyse (2016b) samt FSR Survey (2016a) 

Siden 2012 har der været et fald i antallet af anmærkninger, der er afgivet i de aflagte årsregnskaber. 
Dette skal ifølge undersøgelsen ses i sammenhæng med, at selskaberne klarer sig økonomisk bedre i 
forhold til tiden lige omkring finanskrisen. Derudover er der med faldet i antallet af reviderede 
årsregnskaber, også automatisk et fald i anmærkninger, da revisor mister muligheden for at oplyse om 
forhold gradvist i takt med graden af sikkerhed. f.eks. kan oplysninger om ulovlige lån fra kapitalejere 
kun gives af revisor, i erklæringsopgaver med revision eller udvidet gennemgang og dette vil således 
ikke fremgå i de øvrige erklæringstyper.  
Ifølge undersøgelsen var forbehold og/eller supplerende oplysning vedrørende going concern, en af de 
anmærkninger revisor oftest gav i 2015. På baggrund af anmærkninger om fortsat drift i selskaber med 
revision og udvidet gennemgang, antages det i analysen at der i 2015 var 6.278 anmærkninger om 
usikkerhed ved selskabers fortsatte drift, der ikke kom til offentlighedens kundskab for så vidt angår de 
selskaber der havde fravalgt revision, udvidet gennemgang eller review. Det svarer til ca. 7 % af de 
øvrige årsregnskaber med erklæring om assistance samt de årsregnskaber uden erklæring. Andelen af 
de antagende manglende anmærkninger, dækker både over forbehold og supplerende oplysninger. 
Ved fremhævelse af forhold137 er usikkerheden omkring fortsat drift redegjort i årsregnskabet og 

                                                             
136 FSR Analyse (2016b)  
137 Tidligere kendt som ”supplerende oplysning” 

Erklæring 2013 i % 2014 i % 2015 i %
Revision 156.399 73% 128.201 57% 113.377 49%
Udvidet gennemgang 13.039 6% 23.165 10% 25.986 11%
Review 4.172 2% 6.052 3% 5.765 2%
Assistance 24.088 11% 42.695 19% 57.446 25%
Ingen erklæring 17.766 8% 24.038 11% 30.245 13%

215.464 224.151 232.819
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revisor er enig heri, hvorimod en modifikation af konklusionen gives, hvis der ikke er redegjort herfor 
eller hvis revisor er enig i at aflægge årsregnskabet med fortsat drift for øje.138  
Survey 2016 – Undersøgelse af revisors evne til at vurdere virksomhedernes fortsatte drift 
I 2014 gik over 4.000 danske virksomheder konkurs, og i langt de fleste tilfælde har revisor gjort 
opmærksom på problemer med fortsat drift i revisionspåtegningen, hvis virksomheden altså bliver 
revideret139. På baggrund heraf har FSR i samarbejde med Beierholm udarbejdet en undersøgelse 
revisors evne til, at vurdere virksomhedernes fortsatte drift. 
Undersøgelsen er opbygget på en stikprøve af 500 danske aktie-, anparts, iværksætter- og 
partnerselskaber, der gik konkurs i 2014140. Hertil har man udvalgt to kontrolgrupper der hver især 
omfatter 250 danske aktie-, anparts, iværksætter- og partnerselskaber. Kontrolgruppe 1 omfatter 250 
tilfældigt udvalgte selskaber, der var aktive i 2014. Kontrolgruppe 2 omfatter også 250 selskaber, der 
var aktive i 2014, men selskaberne i denne gruppe er udvalgt på baggrund af parametre, der matcher 
stikprøven på de konkursramte selskaber, bortset fra at disse selskaber ikke er gået konkurs141. Årsagen 
til kontrolgrupperne er, at man vil afdække hvorvidt revisor oftere tager forbehold eller supplerende 
oplysninger i årsregnskaberne for konkursramte virksomheder, i forhold til virksomheder der ikke er 
gået konkurs, men har samme indikationer på problemer med fortsat drift142. 
På baggrund af de indberettede årsregnskaber i 2015 foretog FSR en analyse målrettet mod, hvilke 
typer af korrektioner revisor fik foretaget i forbindelse med deres revision.  
En anden tendens som rapporten fremhæver er, at de konkursramte selskaber i stikprøven, har tre 
gange så stor forekomst af ulovlige aktionærlån143. Hvor revisor forsynede påtegningen med en 
supplerende oplysning om ulovligt aktionærlån i 18 % af stikprøven på de konkursramte virksomheder, 
var det tilsvarende kun 7 % af virksomhederne i kontrolgruppe 1, og 9 % i kontrolgruppe 2, der havde 
en supplerende oplysning om ulovligt aktionærlån. En af årsagerne til, at der oftere ses ulovlige 
aktionærlån i de konkursramte virksomheder, kan være en presset økonomi hos selskabet og dets ejer, 

                                                             
138 FSR Analyse (2016b)  
139 FSR Analyse (2016c) 
140 FSR Analyse (2016c) 
141 FSR Analyse (2016c)  
142 Dårlige nøgletal, negative egenkapital, og lav kredit rating m.v. 
143 Ulovligt kapitalejerlån 
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ligesom det kan være ejerens hensigt, at tømme selskabet for likvider inden konkursen endeligt 
indtræffer.  
I forhold til revisors modificerede påtegninger, ses en større tendens til konklusioner med forbehold og 
afkræftende eller manglende konklusioner i de konkursramte selskaber. 

 

 
Figur 10 - FSR Analyse (2016c) 

Af undersøgelsen fremgår det, at revisor i 25 % af tilfældene har udtrykt en konklusion med forbehold, 
en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion. Til sammenligning er revisors påtegning i 
kontrolgruppe 1 kun modificerede i 4 % af tilfældene, og tilsvarende 10 % af selskaberne i 
kontrolgruppe 2.  Der er således en klar sammenhæng med revisors påtegning og virksomhedens evne 
til fortsat drift, eller mangel herpå. 
Blandt de 500 konkursramte selskaber er konkursen i 8 ud af 10 (79 %) selskaber indtruffet mere end 
et år efter balancedatoen, hvilket omfatter den periode virksomhedens ledelse og revisor anvender, 
når man skal vurdere virksomhedens evne til fortsat drift. I de resterende 21 % er konkursen indtruffet 
inden for et år, og her har revisor i knap to tredjedele (64 %) af konkurserne enten taget et forbehold 
eller en supplerende oplysning om problemer med fortsat drift. 
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Survey 2016 – Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen 
På baggrund af de indberettede årsregnskaber i 2015 foretog FSR en analyse målrettet mod, hvilke 
typer af korrektioner revisor foretager i forbindelse med deres revision.  
Resultatet viste, at revisorerne vurderede at de rettede væsentlige fejl op mod hvert fjerde 
årsregnskab, der blev revideret. Fejlene blev typisk fundet i de mindre virksomheder, med færre end 
10 ansatte og blev begrundet med, at det kunne være svært for virksomhederne at holde sig opdateret 
på nye regler og praksis, set i forhold til virksomhedernes størrelse, hvor der ofte ikke er nogen 
regnskabsfunktion144. 
Korrektionerne blev oftest lavet i forbindelse med opgørelsen af debitorerne eller varelageret og op 
mod 79 % af revisorerne angav, at rettelserne var så væsentlige, at det kunne medføre kreditgivning på 
et forkert grundlag (79 %) eller være grundlag for fejl i skatteopgørelsen (78 %)145.  
Henset til, at de virksomheder der kan fravælge revisionen, oftest er af en sådan størrelse, at der ikke 
er grundlag for nogen egentlig regnskabsfunktion, kan det på grundlag af denne undersøgelse 
formodes at en andel af de virksomheder der selv aflægger årsregnskabet uden erklæring, samt de 
erklæringsopgaver med begrænset eller ingen sikkerhed, har aflagt deres årsregnskab med væsentlige 
fejl, der således ikke bliver korrigeret.  
 
Survey 2016 – Korrektion af skattebetaling i forbindelse med revision 
En survey udarbejdet af FSR i forbindelse med de rapporterede årsregnskaber i foråret 2016, havde 
fokus på revisionens betydning i forhold til virksomhedernes skatteindberetninger og –betalinger146. 
Her vurderede 93 % af de adspurgte revisorer, at deres revision af årsregnskaberne havde medført en 
korrektion af indberetningen til SKAT. Heraf mente 34 % at korrektionerne skete i høj eller meget høj 
grad.  Ydermere mente blot 5 % at revisionen eller den udvidede gennemgang, havde givet anledning 
til korrektioner til skatten. 
Beløbets størrelse var i de fleste tilfælde vurderet til, at korrektionen medførte en stigning i skatten på 
mellem 5.000 – 25.000 kr. (34 %), og var oftest af revisorerne klassificeret som bogføringsfejl eller 

                                                             
144 FSR Survey (2016a)  
145 FSR Survey (2016a)  
146 FSR Survey (2016b)  
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misforståelser, for eksempel i forhold til hvad der giver skattemæssigt fradrag. Decideret snyd blev kun 
vurderet som værende et aktuelt problem i 8 % af tilfældene. 
Korrektionerne omfattede oftest beskatning af hovedaktionærlån (56 %), hvor manglende beskatning 
af fri bil/bolig samt fejl ved repræsentationsudgifter stod for ca. en fjerdedel af korrektionerne.  
Det bemærkedes desuden i undersøgelsen, at der oftest ikke er problemer med at få ledelsen til at 
foretage de skattemæssige korrektioner, da de som sagt typisk er opstået som følge af misforståelser, 
idet skat er et kompliceret område.  
 
Analyse 2017 – Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger 
I januar 2017 udgav FSR endnu en analyse med udgangspunkt i omfanget af anmærkninger i revisors 
påtegninger for aflagte årsregnskaber i 2015147. Også her viste det sig at going concern var, en af de 
mest udbredte anmærkninger revisor giver, sammen med oplysninger om tabt selskabskapital i 
forbindelse med overtrædelse af selskabsloven.  Heraf fremgår det, at 20.111 virksomheder havde 
minimum én anmærkning i revisorpåtegningen, for selskaber der havde fået foretaget enten revision 
eller udvidet gennemgang. På trods af at dette er et fald i forhold til 2015, og i øvrigt har været 
faldende de seneste par år, så angiver undersøgelsen at der må antages at være en sammenhæng i 
forhold til lempelserne, der har medført at det nu er under halvdelen af selskaberne der er revideret.  
Ifølge analysen udgør virksomheder der får foretaget assistance med opstilling eller som helt har 
fravalgt revisor i 2015 87.691 virksomheder. Heraf anslår analysen, at 12.152 virksomheder ville have 
fået minimum én anmærkning, svarende til ca. 14 % af virksomhederne.  
Ud fra en stikprøve blev det tillige anslået at 10.390 af selskaberne i 2015, havde usikkerhed 
vedrørende den fortsatte drift.  
 
3.1.5. Dansk Erhvervs undersøgelser 
Dansk Erhverv er en erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening, som repræsenterer 17.000 
virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice mv. og 
varetager dermed virksomhedernes (politiske) interesser over for relevante myndigheder148.  

                                                             
147 FSR Analyse (2017)  
148 Om Dansk Erhverv, http://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/Sider/OmDanskErhverv.aspx 
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Medlemsundersøgelse – Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten 
I 2009 foretog de en medlemsundersøgelse i forlængelse af forslaget om at lempe revisionspligten 
yderligere, således at virksomheder med en omsætning under kr. 72 mio. kunne fravælge revision149, 
med det formål at få medlemmernes synspunkt herpå. Heraf angav kun 18 % af 
medlemsvirksomhederne – der havde mulighed for at fravælge revisionen – at de ville benytte sig af 
den mulighed. Særligt mente de, at en manglende revision kunne medføre manglende kreditgivning 
ved banker og kreditinstitutter (60 %) samt at de allerede eksisterende lånevilkår kunne blive forværret 
og nye lån dyrere (57 %). 
Flertallet mente også at et fravalg af revisionen for deres egen virksomhed, ville forringe tilliden hos 
deres samarbejdspartnere og leverandører (47 %), hvor de omvendt også selv ville have lavere tillid til 
deres samarbejdspartnere og leverandører, såfremt de valgte revisionen fra idet 12 % sagde ”ja i alle 
tilfælde” og 58 % svarede ”ja i nogle tilfælde”. 
Hver fjerde af de adspurgte medlemmer så revisionspligten, som en unødvendig byrde.  
 
Undersøgelse – Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation 
I 2014 foretog Dansk Erhverv endnu en medlemsundersøgelse, for at vurdere deres medlemmers brug 
af eksterne årsregnskaber fra deres samarbejdspartnere, leverandører mv150. 
Den viste, at brugen af andre virksomheders årsregnskaber var ret udbredt. Årsregnskaber samt anden 
tilgængelig data vedrørende kreditinformationer blev brugt, for at holde øje med konkurrenterne, men 
også for at undgå dårlige økonomiske dispositioner, i forbindelse med samhandel med andre 
virksomheder.  
Undersøgelsen viste at 40 % af de udspurgte medlemmer, havde gjort brug af andre virksomheders 
årsregnskaber. Tilmed havde 19 % af medlemmerne afslået et tilbud eller takket nej til en kunde eller 
leverandør, på baggrund af et årsregnskab eller kreditinformationer.  

                                                             
149 Dansk Erhverv (2010) 
150 Dansk Erhverv (2014) 
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Medlemmerne blev også spurgt, hvilke formål de anvendte de indsamlede regnskabsdata til, hvor 
størstedelen svarede at det var for at undgå dårlige betalere (80 %) 
Derudover vurderede flertallet af medlemmerne i undersøgelse, at det ville have konsekvenser, 
såfremt en revisor ikke havde gennemgået deres årsregnskab. Hele 62 % mente det ville blive 
vanskeligere at få kredit eller lån i banker mv. 43 % mente det ville blive vanskeligere at tiltrække 
investorer og samarbejdspartnere og 46 % mente det ville reducere tilliden til investorer og 
samarbejdspartnere.  
Dansk Erhvervs undersøgelse underbygger dermed DAMVAD-rapporten, som konkluderede at 
årsrapportens værdi og brug som et enkeltstående element, var relativ høj for de eksterne brugere. 
Det fremgår dog ikke af undersøgelsen, hvorvidt de adspurgte medlemmers tiltro til revisors 
gennemgang af årsregnskabet vedrører særlige erklæringstyper eller om dette overordnet er 
irrelevant, hvormed det ikke umiddelbart kan antages at være i strid med Erhvervsstyrelsens rapport, 
der konkluderer at en revisionspåtegning i sig selv ikke er nødvendigt for at opnå tiltro til 
årsregnskabet.  
 
3.1.6. Delkonklusion 
Erhvervsstyrelsens rapport fra 2005, omhandlende lettelsen af de administrative byrder, angav ud fra 
deres interviews med fire kreditinstitutter, at en revision ikke var påkrævet ved en kreditgivning men 
blot ”rar at have”. I 2010 fremgik det dog af høringssvarene at både Realkreditforeningen og 
Realkreditrådet var kritiske overfor en lempelse, da de mente at det ville medføre at nogle 
virksomheder i så fald ville skulle stille yderligere sikkerhedsstillelse for kreditter eller få pålagt krav om 
revision.  
Dansk Industri er generelt set positive over for at lempe revisionspligten, som det fremgår af de 
høringssvar der er givet gennem årene. Set i lyset af at både DI og Dansk Erhverv, som organisationer 
repræsenterer virksomhedernes interesser, er det dog interessant, at der i høringssvaret i 2012 er 
uoverensstemmelse med de kommentarer de hver især giver. Dansk Industri ønsker stadig en 
lempelse, hvor Dansk Erhverv forholder sig mere kritisk i forhold til den værdiforringelse de mener, en 
yderligere lempelse må have.  
I DAMVAD-rapporten, som har inddraget flere af årsrapportens brugere, tillægges årsrapporten særlig 
værdi fordi den som et enestående element er både let tilgængelig, ensartet til brug for sammenligning 
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på tværs af virksomheder og ydermere tillægges ekstra værdi, når revisor har påtegnet den – herunder 
ikke blot ved revision, men også andre erklæringsopgaver.  
Dansk Erhvervs undersøgelser fra deres medlemmer viser også, at de fleste ikke ser revisionen som en 
økonomisk byrde, som Erhvervsstyrelsens rapport ellers antyder at revisionen er. Derudover oplyser 
medlemmerne i Dansk Erhvervs undersøgelse også, at de anvender andre virksomheders årsrapporter, 
både for at vurdere dem i forhold til samhandel, men også i forhold til at måle deres egen virksomhed i 
relation til konkurrencen.  
Endvidere bemærkes det, at Erhvervsstyrelsens rapport antyder at revisors hverv tillægges værdi, og at 
en lempelse af revisionen som ydelse dermed ikke vil medføre en overordnet forringelse af 
årsrapporterne. Dette forstås som at Erhvervsstyrelsen mener, at revisor alligevel vil udføre 
handlingerne og finde de fejl der eventuelt måtte være i årsregnskaberne. Sammenholdes dette med 
gennemgangen af de arbejdshandlinger revisor udfører, ved en revision set i forhold til de øvrige 
erklæringstyper151, giver dette imidlertid ikke mening, da revisor i visse tilfælde ikke vil være i stand til 
at opdage fejlene. Omvendt vil revisors opdagelse af eventuelle fejl formodentlig medføre at revisors 
honorar stiger i takt med udbedringen heraf og den administrative byrde på den måde alligevel 
pålægges virksomhederne.  
 

3.2. Interviews 
Til belysning af interessenternes delte holdninger igennem de sidste 12 år, hvor regeringerne har haft 
stor fokus på lempelse af de administrative byrder for erhvervslivet, herunder i stor grad lempelser på 
krav til revision af små- og mellemstore virksomheder, er der foretaget interviews med følgende 
udvalgte interessenter;  

 Kristian Koktvedgaard - Fagleder for moms og regnskab ved Dansk Industri,  
 Charlotte Jepsen - Administrerende direktør ved FSR – Danske Revisorer 
 Jens Tugsen - Kreditspecialist i Arbejdernes Landsbank 

Baggrunden for valget af respondenter er uddybet i metoden i afhandlingens afsnit 1.5.2. 
 

                                                             
151 Se afhandlingens afsnit 2.4 
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3.2.1. Dansk Industri 
Introduktion af Kristian Koktvedgaard og Dansk Industri 
Som repræsentant for erhvervslivet har vi interviewet Kristian Koktvedgaard, som er ansat i Dansk 
Industri som fagleder indenfor moms & regnskab. Kristian Koktvedgaard er uddannet revisor, og har 
været ansat i Dansk Industri siden 2004. Af tillidshverv kan bl.a. nævnes Revisornævnet, Revisorrådet 
og IFAC152, hvor sidstnævnte fungerer som et rådgivende udvalg som deltager ved udarbejdelse af 
internationale revisionsstandarder. Dansk Industris fornemste opgave er, at varetage interesser for 
dansk erhvervsliv i Danmark og i udlandet. Dansk Industri varetager således interesserne for 10.000 
medlemmer. 
Dansk industri er bl.a. deltagende når Folketinget foretager høringer, der påvirker dansk erhvervsliv, 
ligesom Dansk Industri er repræsenteret i EU, ved deres medlemskab af Business Europe. Dansk 
Industri er opbygget med flere underliggende medlemsudvalg, som hver og især har fokus på deres 
respektive områder. Af udvalg kan bl.a. nævnes Selskabsret, Skattepolitik, Erhvervspolitik, og Små- og 
mellemstore virksomheder. Hvert udvalg har egne agendaer og målsætninger, ligesom medlemmer 
kan henvende sig direkte til de respektive udvalg, med henblik på drøftelser af problemstillinger. 
Medlemmerne i DI er således en aktiv del af DI, og har stor indflydelse på den politiske dagsorden i 
organisationen. 
Dansk Industris holdning til lempelsen af revisionspligten 
DI arbejder for at få lempet revisionspligten, idet de ikke mener at revision skal være en pligt, men ser 
helst at virksomhederne selv skal være herre i eget hus og aktivt tilvælge de ydelser, der skaber værdi 
for virksomheden. Det ses af følgende udtalelse fra Kristian Koktvedgaard: 
”Vi støtter og arbejder for at få lempet revisionspligten. Vi mener ikke revision skal være en pligt, men 
vi ser gerne at virksomhederne tilvælger revision, hvis de ser at det skaber værdi for deres virksomhed. 
Men vores holdning er sådan set at virksomhederne skal kunne vælge de revisorydelser, om det er 
revisionspligt eller om det er assistance, om det er assistance i selve bogføringen eller hvad det nu 
måtte være, så skal virksomhederne kunne vælge det der giver mest værdi for dem. Og det er ikke altid 
en revision153. ” 

                                                             
152 International Federation of Accountants 
153 Jf. lydfil – Dansk Industri, 06:45 - 07:16 
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Han udtaler endvidere at DI ikke har modtaget henvendelser fra deres medlemmer, som har haft 
negative oplevelser i forbindelse med deres samhandel med virksomheder, som ikke får revideret 
deres årsregnskaber, ligesom de heller ikke fra DIs side, har foretaget nogen større 
medlemsundersøgelser til at underbygge deres holdninger til revisionspligten.  
Kristian Koktvedgaard ser ingen udfordringer i relation til bankernes kreditgivning med udgangspunkt i 
ikke-reviderede årsregnskaber. Tværtimod mener han, at bankerne har gunstige forhold til at vurdere 
virksomhedernes situation:  
” … men når det er sagt så er banken vel, for langt de fleste af de her virksomheder, i en unik situation, 
for de har sådan set væsentlig flere data til rådighed. Og hvis de begynder at tilbyde nogle services der 
er integreret i deres bankydelser, kunne det sådan set blive billigere for alle parter og give en bedre 
kreditvurdering. Så man kan sige vi tror på at der også vil være en udvikling i forhold til 
kreditforholdene mellem banker og virksomheder og det er ikke nødvendigvis sikkert at der behøver 
være en tredjepart inde mellem de to parter154. ” 
Det skal dog fremhæves at Kristian Koktvedgaard tilføjer, at han i rigtig mange tilfælde mener det vil 
give det god mening for virksomhederne, at tilvælge revision, review, eller aftalte arbejdshandlinger. 
Han siger desuden at man kunne forstille sig, at banken tilvalgte særlige områder de gerne ville se på, 
og at resten af regnskabsposterne så ikke blev tillagt kreditmæssig betydning. 
I relation til virksomhedernes muligheder for kreditvurdering på baggrund af ikke-reviderede 
årsregnskaber, påpeger han, at det er meget forskelligt hvordan virksomhederne kreditvurderer, og om 
historiske regnskabstal overhoved er aktuelle. Hvor mange virksomheder f.eks. har løbende måned + 
30 dage, mener han at det måske er endnu mere relevant at kigge på den aktuelle kundes betalings 
flow, og hvor stor en kredit ønsker man at tilbyde den enkelte virksomheder.  
Han udtaler at man ofte blandt DIs medlemmer hører, at det sådan set ikke er årsregnskabet man 
indhenter, man fokuserer mere på transaktions flowet, altså hvorvidt der bliver betalt til tiden, og hvor 
stor kreditramme virksomheden ønsker at have på de aktuelle kunder. I den forbindelse påpeger han, 
at det egentlige spørgsmål går på, i hvor stor en grad et historisk årsregnskab afspejler virkeligheden, 

                                                             
154 Jf. lydfil – Dansk Industri, 08:28 - 08:59 
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når dette først kommer 5 måneder efter regnskabsåret udløb, hvis virksomhederne vil bruge dette som 
grundlag for til deres kreditvurdering af den daglige samhandel. 
Omvendt viste Dansk Erhvervs undersøgelse, at hele 40 % af deres medlemmer i 2014 havde anvendt 
informationer fra andre virksomheders årsregnskaber og at 19 % på den baggrund havde afslået tilbud 
eller sagt nej til samhandel på det grundlag.  
I den daglige samhandel tillægger Kristian Koktvedgaard betalingsmønsteret mere værdi, idet denne 
information er der med det samme, modsat et årsregnskab der først er aflagt senere, han siger 
således:  
” Altså hvis du har en blank påtegning, så har du vel også typisk haft et pænt betalingsmønster 
historisk, men er det så betalingsmønsteret eller revisionspåtegningen du kigger på? [ … ] Du kan sige, 
hvis du har en virksomhed, hvor du begynder at have problemer med betalings flowet, vil det vel oftest 
også være en virksomhed hvor du i forvejen ikke har en going concern påtegning. Så spørgsmålet er, 
hvor ser du det først og hvor reagerer du først155. ” 
Han mener, at hvis virksomhederne allerede konstaterer, at en eventuel samhandelsparter har 
problemer med betalingsmønsteret, så vil man overhovedet ikke kontrollere årsregnskabet, idet det 
bliver irrelevant i forhold til deres samhandel. Ved opstart af nye kundeforhold, mener han at er det 
afhænger af kundetype og kundestørrelse og alternativet er, at der må stilles garantier eller 
kreditlimits.  
Herudover mener han at man må forholde sig til den lovgivning der er og som nu siger, at man ikke 
længere er pålagt en revision.  Det er deraf DIs opfattelse, at lempelserne i revisionspligtens skyldes at 
revisionen ikke har givet den værdi som modsvarer omkostningerne. DI har en klar fornemmelse af, at 
revisionen i sin helhed er erstattet af andre rådgivningsydelser og dermed stadig er tilstede i de 
virksomheder. I den forbindelse henviser han til FSRs seneste omsætningsopgørelse for 2015 som 
viser, at omsætningen i disse segmenter er steget med over 1,2 mia.kr, svarende til 
omsætningsstigning på næste otte procent, hvorfor det må antages, revisionen er erstattet med de 
ydelser der skaber direkte værdi156. Ligeledes opsummerer han, at når man fjerner en pligtig ydelse 

                                                             
155 Jf. lydfil – Dansk Industri, 11:44 - 12:13 
156 FSR (2016) Revisor branchen 2015 
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som revision, og erstatter det med ydelser der skaber værdi for virksomhederne, så er der også en 
villighed fra virksomhederne til at købe flere ydelser fra revisor.  
Det er DIs generelle holdning, at regnskabsreglerne skal forenkles, således at virksomhedsejerne selv 
kan forstå og udarbejde virksomhedens årsregnskab. Kristian Koktvedgaard mener at jo mere 
komplicerede man gør regnskabsreglerne, i højere grad fremmedgør man det for virksomhedsejerne. 
Dette mener han ville være med til at løse problemstillingen FSR stiller, med deres analyse, som viser 
at revisor finder fejl i 7 ud af 10 årsregnskaber. 
I relation til de værdiansættelsesfejl, som revisor afdækker og retter i årsregnskaberne, mener Kristian 
Koktvedgaard at de kunne afhjælpes ved en ensartning af reglerne. Han nævner 
varelagernedskrivningen, som ikke behandles på samme måde regnskabsmæssigt og skattemæssigt og 
udtrykker, at der opstår modsatrettede incitamenter, idet resultatet i årsregnskabet belastes men 
omvendt bliver virksomhederne ikke skattemæssigt lempet.  
DI støtter også op om den nye regnskabsklasse der går under betegnelsen mikroregnskaberne, for at 
forenkle regnskabsprincipperne, og sikre at der i større grad er sammenhæng mellem daglige drift og 
bogføring i forhold til årsregnskabet. Han påpeger at en virksomhed heller ikke drives på baggrund af, 
hvad en markedsværdi af et pågældende aktiv, er ved årets udgang. Langt de fleste virksomheder vil 
være bedre tjent med regnskabsprincipper som er lig dem i de bruger i dagligdagen, så de selv kan 
forstå og udarbejde deres eget årsregnskab.  
Dansk Industris syn på revisor og revisionen i fremtiden 
Hvis man skal se ud i fremtiden, forestiller Kristian Koktvedgaard sig at vil revisors arbejde være 
væsentlig anderledes, idet bankerne i større grad selv laver bl.a. kreditvurderingerne på baggrund af 
deres egne transaktionsdata. Revisors arbejde vil i stedet blive målrettet mod at assistere forretningen, 
herunder f.eks. at få strømlinet bogføringen eller assistere i den strategiske del af virksomheden, 
mener han.  
I forhold til bankernes holdning om at en revisionspåtegning giver sikkerhed for de værdier, der er i 
årsregnskabet og dermed underbygger deres arbejde i forbindelse med en kreditgivning, som det ses 
af interviewet med Jens Tugsen i afsnit 3.2.3, udtaler Kristian Koktvedgaard: 
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”Jeg plejer at sammenligne det lidt med, nu har jeg selv Danske Bank, og Danske Bank kan jo på min 
privatkonto fortælle mig nøjagtig hvordan jeg har fordelt mit forbrug og mine indtægter157, I skal ikke 
fortælle mig at de ikke kan gøre det samme på en erhvervskunde, og hvis de tal står i skærende 
kontrast til det der bliver præsenteret i et regnskab, så ville jeg måske nok rejse nogle alarmklokker158. ” 
Han mener dermed at bankernes arbejde vil blive mere realtime baseret i stedet for de historiske 
årsregnskaber. For erhvervskunder vil det således fordele sig i debitorindbetalinger, 
leverandørbetalinger, huslejebetalinger m.v., så virksomhederne altid har et øjebliksbillede af deres 
finansielle stilling. Denne holdning vil blive gennemgået nærmere i de følgende interviews, hvor FSR og 
Arbejdernes Landsbank ligeledes kommer med deres syn herpå. Han tilføjer i forlængelse heraf at 
bankernes brug af revisors arbejde ved en realtime baseret kreditvurdering, vil være snævret ind til få 
eller ingen punkter, afhængig af tallenes overensstemmelse med det regnskab, som virksomheden selv 
ville præsentere for banken.  
Han forestiller sig at de kommende lempelser for virksomhedsejerne, formentlig vil komme i form af 
automatiseringer, i stil med ovennævnte realtime bogføring. Ligeledes er han ikke afvisende over for at 
det historiske årsregnskab vil blive forældet da en efterspørgsel ikke er tilstede for historiske tal, og i 
stedet bevæger sig hen i mod Continuos audit159. Herudover mener han man må fokusere mere på 
hvilke regnskabsdata der reelt set er behov for, og som bank mener han at man må være mere 
interesseret i løbende kreditdrøftelser, fremfor en drøftelse 5 måneder efter regnskabsårets udløb.  
Han giver desuden udtryk for at revisionen og årsregnskabet nærmere er en vanesag, idet ikke alle er 
klar til at give afkald på dette. Men i forhold til udviklingen mener han, at der er andre metoder som vil 
give meget mere mening samt være mere effektivt og påpeger:  
”Vi har bogføringsprogrammer nu, som sidder og siger jo flere vi har på det her bogføringsprogram, jo i 
højere grad ved vi faktisk om der bliver betalt til tiden mellem dem der bruger bogføringsprogrammet. 
Det vil sige du har intern kreditvurdering inde i bogføringsprogrammet. Hvorfor har du ikke også 

                                                             
157 Særlig grafisk/visuel oversigt over privatkundernes forbrug i forhold til husleje, madomkostninger, tøj og underholdning. 
158 Jf. lydfil – Dansk Industri, 24:54 - 25:16 
159 En automatisk proces til revisionshandlinger der udføres i realtime og ved en større frekvens. 
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vejledning inde i bogføringsprogrammerne om hvordan du bogfører de forskellige bilag og 
skattemæssigt behandler dem160? ” 
Kristian Koktvedgaards holdning til lempelserne skal således overordnet ses i lyset af en effektivisering 
af de mange datakilder der i dag er til rådighed, både i form af bogføringsprogrammer og transaktions 
flow fra banken, sammenholdt med forsimplede regnskabsregler, således at den enkelte 
virksomhedsejer har grundlag for selv at kunne udarbejde de rapporter eller årsregnskaber der måtte 
være lovkrav om.  
Hans holdning går ikke på, at revisor er overflødig, men blot at funktionerne som revisor i dag udfører 
skal genskabes, således at de stemmer overens med virksomhedernes og samfundets behov, frem for 
blot at bestå på baggrund af at sådan har det altid været.  
 
3.2.2. FSR – Danske Revisorer 
Introduktion af Charlotte Jepsen og FSR 
Som direktør for FSR – Danske revisorer, har Charlotte Jepsen stor indflydelse på den offentlige debat i 
forbindelse revision og regnskab, herunder også i forbindelse med lempelserne på revisionsområdet. I 
forbindelse med fremsættelse af lovforslag deltager FSR ved høringerne, ligesom FSR udarbejder 
analyser, rapporter og notater til belysning af problemstillinger indenfor branchens fagområde. FSR har 
en række politiske mærkesager, herunder udviklingen i revisionspligten. FSRs arbejde består således 
ikke kun i at vente på, at der fremsættes lovforslag, men derimod at se fremad, vurdere den politiske 
agenda, og italesætte foreningens politiske agenda.  
 
FSRs holdning til lempelsen af revisionspligten 
FSRs overordnede holdning til revisionen er klar idet Charlotte Jepsen indledende udtaler følgende: 
”Vi er sådan set ikke et sekund i tvivl om at det er en overordentlig stor fordel for virksomhederne at 
have et revideret regnskab … 161 ” 
Fordelene for virksomhederne baserer Charlotte Jepsen på analyser foretaget af FSR, der viser at 
virksomheder med reviderede årsregnskaber får en bedre kreditvurdering end andre virksomheder, 

                                                             
160 Jf. lydfil – Dansk Industri, 28:29 - 28:53 
161 Jf. lydfil – FSR 05:09 – 05:19 
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hvilket afsmittes i en bedre rentemarginal. Derudover påpeger hun, at et revideret årsregnskab 
signalerer til omverdenen, at der er styr på tingene, så fra det forretningsmæssige synspunkt mener 
FSR at revision skaber værdi for virksomhederne.  
I forhold til lempelser på revisionspligten er det særligt på skatte- og afgiftsområdet, besvigelser, snyd 
og korruption, at FSR ser konsekvenserne af den manglende revision, udtaler Charlotte Jepsen, idet 
SKAT ikke kan kræve et revideret årsregnskab som en ekstern leverandør eller kreditgiver vil have 
mulighed for som krav for indgåelse af en aftale.  Hun påpeger, at der ved et fravalg af revision vil 
bortfalde en del af de kontroller, som revisor tidligere har værnet om, f.eks. at påse at der er sket 
korrekt indberetning af moms, skatter, afgifter og særligt ulovlige aktionærlån. 
I forhold til Kristian Koktvedgaards holdning til revisionspligten der primært rettes mod 
virksomhederne selv er Charlotte Jepsen i stedet mere fokuseret på den betydning revisionen har for 
de eksterne brugere, herunder særligt SKAT, som ikke har mulighed for at stille krav om et revideret 
årsregnskab qua lovgivningen. Han mener i stedet at det er de komplicerede skatteregler der skal 
forenkles  
Charlotte Jepsen mener således at det stigende fravalg af revision først og fremmest er et tab for 
myndighederne, idet den indirekte kontrol de har med det danske erhvervsliv, forsvinder i takt med at 
flere og flere virksomheder fravælger revision. 2015 er et skelsættende eksempel herpå, idet der for 
første gang er flere virksomheder der har fravalgt revision, end der er reviderede virksomheder, idet 
kun 49 % af 2015 årsregnskaberne blev revideret, svarende til 113.377 selskaber162. Hun fortsætter: 
” … men den væsentligste bevægelse er sådan set, at virksomhederne de får en assistanceerklæring. 
Det positive er at de fleste virksomheder sådan set bruger, fortsat bruger en revisor, men graden af 
sikkerhed er for nedadgående. Og det er selvfølgelig bekymrende fordi skattemyndighederne og andre 
har jo også behov for at vide, hvordan ser den her virksomhed ud163. ” 
FSRs og SKATs analyser164 viser ifølge Charlotte Jepsen, at der er langt flere såkaldte ”modspillere”165, 
blandt de virksomheder som ikke bliver revideret. Ligeledes er man i FSR også kommet frem til, at de 

                                                             
162 FSR Analyse (2017) 
163 Jf. lydfil – FSR, 08:31 - 09:01 
164 FSRs analyser som omtalt i interviewet, er gennemgået i afhandlingens afsnit 3.1.4 
165 Virksomheder der bevidst snyder 
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virksomheder der har et ikke-revideret årsregnskab betaler mindre i skat, end de virksomheder som 
har et revideret årsregnskab. I bund og grund konstaterer Charlotte Jepsen, at det koster på 
skatteprovenuet, at revisionen fravælges. I den sammenhæng nævner hun som eksempel ulovlige 
aktionærlån, hvor revisor ét år har givet en supplerende oplysning herom, og året efter har 
virksomheden fravalgt revision. Hvor det for den almindelige regnskabsbruger, kan være svært at 
gennemskue problemstillingen, idet tilgodehavendet fremgår af balancen, men reelt set befinder 
pengene sig i indehaverens ”baglomme” er det her et eksempel på en anmærkning i revisors påtegning 
som anses som værende relevant for den eksterne regnskabsbruger. 
Hun mener der er en væsentlig samfundsmæssig kontrol i det arbejde revisorerne udfører, og hvis 
revisorerne ikke laver kontrollen, så skal kontrollen laves i ministerierne og i styrelserne. I henhold til 
regeringens målsætningen om en besparelse på 25 % af de administrative byder for virksomhederne, 
som det fremgår af Erhvervsstyrelsens rapport fra 2005 siger hun at ”regnestykket” ikke bare er at 
fjerne en paragraf, for at spare virksomhederne x antal kroner årligt. Hun mener at man her skal være 
opmærksom på at der vil tilflyde nogle ekstra omkostninger til det offentlige, og derved borgerne i 
Danmark, hvis man vil have det samme kontrolniveau som tidligere. Netop FSRs fokus på 
skatteprovenuerne, har gjort politikerne opmærksom på udfordringen med revisors fravær i de ikke-
reviderede virksomheder. F.eks. kan nævnes ulovlige aktionærlån, hvor den generelle opfattelse hos 
Erhvervsstyrelsen var, at det var tale om ”små-lån”. En opgørelse fra FSR viste imidlertid, at det 
gennemsnitlige ulovlige aktionærlån ligger på kr. 217.000. 
 
FSRs arbejde i forhold til lempelserne 
Charlotte Jepsen fortæller, at FSRs arbejde igennem de sidste mange år har bestået i, at udarbejde 
adskillelige analyser, for at synliggøre værdien af et revideret årsregnskab, herunder både den 
forretningsmæssige del og den samfundsmæssige gevinst. Mange af FSRs analyser bliver lavet igen og 
igen, og særligt kan FSRs undersøgelse om fejl i årsregnskaber fremhæves. Når regnskabssæsonen er 
overstået og revisor har været igennem en hel del årsregnskaber adspørges revisorerne i FSRs netværk 
om, hvor mange alvorlige fejl de har fundet og rettet, og hvilke typer af fejl der er konstateret.  
På baggrund af disse analyser påpeger Charlotte Jepsen at revisor finder mange fejl i forbindelse med 
deres arbejde, og 9 ud af 10 adspurgte revisorer finder og retter fejl i, hvad der svarer til over halvdelen 
af de årsregnskaber de håndterer. Af analyserne fremgår det, at de hyppigste fejl ses i 
værdiansættelser, fejl der har skattemæssige konsekvenser, og generelt fejl der har konsekvens for 
dem, der enten handler med virksomhederne eller låner virksomhederne penge. Charlotte Jepsen 
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opsummerer, at hvis revisor ikke havde været inden over de her årsregnskaber, var de fejl ikke blevet 
rettet, og så er der muligvis nogle der har lånt virksomheden penge på et forkert grundlag eller SKAT 
ikke har fået de rigtige skatte og afgifter.  
FSR har i forbindelse med fremhævelsen af revisionens værdi, valgt at anskue problemstillingen 
gennem disse analyser, og især analysen vedrørende skatteprovenuet og den manglende kontrol på 
skatte- og afgiftsområdet har gjort, at der er kommet større fokus fra politikernes side og deres tilgang 
til området. Hun siger at dette blandt andet ses ved at man i Danmark har en omsætningsgrænse for 
fravalg af revision på 8 mio. kr., hvor EUs regler for revisionspligt ligger på 89 mio. kr. FSRs drøftelser 
med politikerne giver ikke indikationer af, at man politisk ønsker at hæve grænserne yderligere, idet 
man er klar over at det har samfundsmæssige omkostninger at hæve grænserne. Hos FSR har man lagt 
stor vægt på, at man ikke skal ligge sig fast på hvad grænsen for revisionspligt skal være, da det er op til 
politikerne at bestemme. FSRs opgave er derimod at gøre politikerne opmærksomme på, at det har en 
pris at hæve grænserne, idet man mister noget når virksomhederne ikke revideres.  
En anden af FSRs årlige tilbagevende analyse som Charlotte påpeger, er den såkaldte spejlanalyse166, 
hvor man gennemgår alle de ikke-reviderede årsregnskaber og arbejder efter tesen; hvis alle de ikke-
reviderede årsregnskaber ligner de reviderede årsregnskaber, hvilke oplysninger og anmærkninger er 
man så gået glip af. Hun mener desuden at analysen er ganske konservativ idet man må antage, at der 
er ”lidt mere at komme efter” på de ikke-reviderede årsregnskaber, i forhold til de reviderede, idet 
andre analyser viser, at reviderede virksomheder har en anden ansvarlighed og ordentlighed i forhold 
til de ikke-reviderede virksomheder. Det anslås ud fra analysen, at man går glip af 3-4.000 
anmærkninger om ulovlige lån167. 
Ligeledes har FSR lavet analyser i forbindelse med going concern, idet man har gennemgået de 
årsregnskaber, hvor virksomheden er gået konkurs indenfor 12 måneder fra balancedatoen og i den 
forbindelse påset i hvor mange tilfælde revisor har taget forbehold eller givet en supplerende 
oplysning vedrørende fortsat drift. Charlotte Jepsen fortæller at det af FSRs seneste statistik fremgår, 
at revisor i over 60 % af tilfældene har gjort regnskabsbrugeren opmærksom på problemer med fortsat 

                                                             
166 FSRs Analyse 2016 – Mistede oplysninger i forbindelse med fravalget af revision 
167 Af FSRs analyse (2015) ulovlige lån i danske selskaber – analyse af 2014-regnskaberne anslås det, at man går glip af 3.139 anmærkninger om ulovlige lån på de 72.785 selskaber der ikke revideres og ej heller får foretaget udvidet gennemgang. 
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drift i virksomheden, som en bemærkning i påtegningen. I den forbindelse roser Charlotte Jepsen 
revisorerne for at opnå så høj en bemærkningsrate vedrørende going concern, da dette er et vigtigt 
signal at få sendt til omverdenen:  
”Og jeg vil sige især i den periode under finanskrisen, hvor markederne var så volatile og tingene 
ændrede sig med en så stor hastighed, så synes jeg faktisk at det var ganske godt at revisor med så stor 
sandsynlighed kunne sige at her skulle man altså lige være opmærksom. Igen en indikation af, en stærk 
indikation af at det at der er en revisor der gennemgår og reviderer et regnskab sådan set har en 
samfundsmæssig værdi og en værdi i forhold til regnskabsbrugeren168. ” 
Charlotte Jepsen mener desuden, at revisorerne selv har været med til at sætte skub i fravalget af 
revision, idet en stor udfordring i forhold til revision som ydelse er, at den ISA baserede revision er 
ganske tung og omfattende. Hun erkender også tager ikke højde for de små- og mellemstore 
virksomheder, hvor der i groft sagt ikke har været forskel på om det er en håndværksvirksomhed eller 
en stor international virksomhed.  
Hun udtrykker at det selvfølgelig er FSRs holdning, at der ikke skal udføres revision, såfremt det ikke 
tjener et formål for virksomheden. Men omvendt skal der ikke foreslås fravalg af revision, under 
henvisning til kvalitetskontrol og besværligheden hermed. Derimod bør man tilpasse revision som 
ydelse til de små og mellemstore virksomheder og deres behov, ligesom man har gjort med 
erklæringsstandarden om udvidet gennemgang 
Dette er til dels i overensstemmelse med DI og Kristian Koktvedgaards overordnede holdning, idet den 
lille virksomhed ikke tilgodeses i forhold til omkostningerne i en tungere revisionsydelse. Hvor 
Charlotte Jepsen mener, at dette er imødekommet med erklæringsstandarden udvidet gennemgang, 
som efter 3 år er valgt af 13 % af virksomhederne er Kristian Koktvedgaard uenig, idet han slet ikke 
mener nogle virksomheder skal være underlagt revisionspligt som udgangspunkt. 
 
FSRs syn på revisor og revisionen i fremtiden 
Som forslag til hvordan man kunne forbedre kontrollerne særligt med henblik på analyserne 
vedrørende virksomhedernes forkerte skatteopgørelser, påpeger hun at hvis vi ser på Sverige, har man 
her i større grad formået dele de oplysninger og indberetninger man modtager, hvor vi er kommet nær 
                                                             
168 Jf. lydfil – FSR, 14:00 - 14:32 
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så langt i Danmark. Charlotte Jepsen udtaler at det danske SØIK ikke er udpræget ”tal-operative”, idet 
man hovedsagelig beskæftiger jurister som kontrollerer indberetninger. Samtidig formår man desværre 
heller ikke, at dele de indberetninger man modtager, på tværs af myndighederne. Det svenske 
bagmandspoliti169 har lavet en undersøgelser der konkluderer, at der sker flere besvigelser og 
unddragelser i virksomheder der ikke er revideret og FSR har i den forbindelse anbefalet SØIK, at man i 
samme omfang laver en tilsvarende analyse i Danmark.  
Ligeledes er der også behov for positive tiltag og åbenlyse fordele fra f.eks. SKATs side af, når det 
kommer til virksomheder der fortsat får revideret deres årsregnskaber og Charlotte Jepsen foreslår at 
hvis SKAT fortsat skal have glæde af de reviderede årsregnskaber, er der behov for bedre vilkår for 
disse virksomheder. Hun kunne forestille sig, at reviderede virksomheder blev udtaget til færre 
kontroller af SKAT, havde en kortere ligningsfrist, kortere svar tider, sær-sagsbehandling når 
virksomhederne tager kontakt til SKAT mv. Hun påpeger følgende problemstilling i forhold til 
virksomhedernes fravalg af revisionen: 
”Fordi problemet er, at hvis sandsynligheden for at blive taget ud til kontrol hos SKAT er den samme 
uanset om du har et revideret regnskab eller ej og man i øvrigt ved at SKAT ikke kontrollerer særligt 
meget, så kan man jo reelt set fravælge skattekontrol ved at fravælge revision170. ” 
Hun ser således en åbenlys fordel i at give virksomhederne incitament til at tilvælge revisionen, ved at 
give den her form for belønning. 
I relation til Dansk Industris holdning om, at revisionen praktisk talt ikke tjener noget formål, idet 
virksomhederne i dag kan præsentere et real-time regnskab, ud fra deres bevægelser på netbanken, er 
FSR ikke af samme begejstring. Charlotte Jepsen siger således: 
” … og de poster som banken kan sidde og kigge på den enkelte virksomhed deri er der også nogle 
skønsmæssige poster, nogle værdiansættelser og andet. Og dem, hvis banken skal have vished for at 
det er rigtigt det der står, så skal man jo nødt til at have en uafhængig tredjemand til at verificere at de 
tal er rigtige   171 

                                                             
169 Pendant til det danske SØIK 
170 Jf. lydfil – FSR, 22:06 - 22:22 
171 Jf. lydfil – FSR, 34:25 - 34:44 
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Hvor Dansk Industris holdning er, at deres medlemmer må tilpasse samhandelsforhold såsom 
betalingsevne og kreditramme, når der handles med ikke-reviderede virksomheder, og i øvrigt skele til 
det historiske samarbejde, er FSR netop af modsatte overbevisning. Dansk Industri opfordrer i stedet 
til, at man sætter kreditrammen lavere ved usikkerhed på ikke-reviderede årsregnskaber, og derved 
mener Charlotte Jepsen, at Kristian Koktvedgaard indirekte erkender at revisionen har en værdi. 
Ligesom Kristian Koktvedgaard forestiller Charlotte Jepsen sig at fremtiden byder på flere 
automatiserede processer og at det foregår realtime. Herudover mener hun at behovet for 
tilvejebringe og verificeret informationer ikke vil have samme relevans, men det vil måske være andre 
ydelser der vil blive mere efterspurgte, såsom dataanalyser, revision af systemer og forretningsgange, 
ligesom det forventes at det er andre ting revisor skal verificere.  
Hun fortæller at man hos Erhvervsstyrelsen har en ambition om implementering af ”Automatisk 
Erhvervsrapportering” i de danske virksomheder, som i korte træk går ud på at Erhvervsstyrelsen har 
direkte adgang til virksomhedens råbalancer i realtime og selv kan udtrække data og i øvrigt foretage 
datadeling med øvrige offentlige myndigheder. Hun tilføjer dog i den forbindelse:  
”Der er det jo vi siger, prøv at høre her, I skal være opmærksomme på at kvaliteten af det i får ud ikke 
nødvendigvis er særlig god172. ” 
Charlotte Jepsen mener, at vi med den udvikling der er i dag, vil digitalisere alt der kan digitaliseres. 
Den forretningsmæssige værdi vil dog stadigvæk være til stede for revisor, idet det ikke er alle ting der 
kan digitaliseres, såsom den personlige kontakt og rådgivning til kunden, men hun mener man 
overordnet bliver nødt til at gentænke revisors ydelser.  
 
3.2.3. Arbejdernes Landsbank 
Introduktion af Jens Tugsen og Arbejdernes Landsbank 
Som kreditrådgiver i Arbejdernes Landsbank, har Jens Tugsen stor erfaring med erhvervskunder og 
kreditgivning til disse kunder. Han har været ansat siden 1986, hvor han i sin tid startede på deltid i 
forbindelse med han studerede cand.merc. i regnskab og budget og senere blev fastansat. Jens Tugsen 
er ansat som specialist, og sidder i bankens kreditafdelingen sammen med 12 øvrige kreditrådgivere, 

                                                             
172 Jf. lydfil – FSR, 49:12 - 49:18 
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som vejleder og rådgiver deres kollegaer i de lokale filialer, ligesom de laver lånesagsbehandlinger for 
filialerne.  
 
Historisk om Arbejdernes Landsbank og deres strategiske fokus 
Jens Tugsen fortæller at Arbejdernes Landsbank historisk har været en lønmodtagerbank, hvor man 
dog også håndterede bankforretninger for de øvrige kooperative virksomheder under 
fagbevægelsen173. Sidenhen blev mange af arbejderne også virksomhedsejere i form af deres egne 
håndværkervirksomheder, hvorfor banken efterhånden favnede en større portefølje af 
erhvervskunder. Først for 10 år siden tog man beslutningen om, at Arbejdernes Landsbank også skulle 
satse på erhvervsdelen, hvorfor man gik i gang med at opruste kompetencerne på erhvervssiden.  
Rent strategisk siger Jens Tugsen, at Arbejdernes Landsbanks fokus er på de kunder, som de større 
banker174 ikke er interesseret i, hvilket kunne være segmentet af de små- og mellemvirksomheder, der 
oftest har en omsætning mellem 10-75 mio. kr., en balancesum på mellem 5-50 mio. kr. og en 
soliditetsgrad på minimum 15175. Han siger dog at Arbejdernes Landsbank stadig er en 
lønmodtagerbank. Det ses idet banken har 12.000 erhvervskunder, hvilket svarer til ca. 5 % af den 
samlede kundeportefølje, hvor banken til sammenligning har 245.000 privatkunder. Målt på kroner og 
ører, udgør erhvervsdelen ca. 20-25 % af bankens forretning, hvor balancen for udlån pr. 30/6-16 
udgjorde 20 mia. kr., udgjorde ca. 4-5 mia. kr. heraf bankens erhvervskunder. 
Jens Tugsen fortæller, at man internt i Arbejdernes Landsbank har en målsætning om, at 
kreditafdelingen skal gennemgå ca. 20 % af alle lånesagerne målt ud fra engagementets størrelse men 
også risiko. Dette gør de både for at have en indikation af markedet, men også med henblik på 
risikoafdækning på de større engagementer. Banken har også en målsætning om, at der mindst hvert 
tredje år skal foretages en kreditgennemgang af de respektive filialer. Her fokuseres der på de forhold 
som ikke gennemgås til dagligt, det kan f.eks. være en stigende tendens til årsregnskaber uden 
revisionspåtegninger, som efterfølgende kan give anledning til fokusområder for hele 
erhvervsafdelingen. Som eksempel herpå nævner Jens Tugsen, at banken i august 2015 formidlede et 

                                                             
173 Arbejdernes mejerier, Arbejdernes begravelsesforeninger og øvrige virksomheder under arbejderbevægelsen 
174 Underforstået Danske Bank, Nordea og Jyske Bank m.fl.  
175 Dog afhængig af hvilken branche der er tale om, og hvor kapitaltung branchen er. 
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internt nyhedsbrev til alle erhvervsafdelingerne, hvor man advarede rådgiverne om den stigende 
tendens til fravalget af revision.  
Til sammenligning fortæller han, at man tidligere havde decentraliseret ansvaret og arbejdet med 
kreditgivningen til de lokale filialer, mod i dag, hvor langt de fleste banker, herunder også Arbejdernes 
Landsbank, fører en mere central kreditgivning. Deres drøftelser med kunderne omkring finansiering 
og lånebehov foregår decentralt ude ved kundens bankrådgiver i den lokale filial. Arbejdernes 
Landsbank har ca. 60 filialer, dog er det ikke alle filialer der har en erhvervsafdeling, idet man har 
forsøgt at samle erhvervskompetencerne på færre filialer. Herudover har man opbygget 
Erhvervscentre, som håndterer bankens lidt større og mere komplicerede erhvervssager, såsom ”city-
afdelingen”, hvor Jens Tugsen selv opererer.  
 
Kreditvurderingen ved nye og eksisterende kundeforhold 
Ved opstart af nye kundeforhold siger han at det i udgangspunktet er den lokale erhvervsrådgiver der 
har dialogen. Indledningsvist foretages en større dataindsamling omkring kunden, herunder offentlige 
tilgængelige oplysninger om årsregnskaber, netværk og virksomhedens rådgivere. Han påpeger at det 
grundige forarbejde selvfølgelig foretages, for at afdække bankens risiko, men mener samtidigt at de 
offentlige årsregnskaber oftest ikke yderligere brugbare, idet der en stor del af årsregnskaberne i dette 
segment anvender reglen om at udelade nettoomsætningen. Bankens seneste undersøgelse viste, at 
kun 13 % af bankens kundeportefølje oplyste om nettoomsætningen i deres offentliggjorte 
årsregnskaber. De enkelte bankrådgivere har herefter det store arbejde med en indstilling til 
långivelse, som bl.a. indeholder: 

 Regnskabskommentarer 
 Opstilling af engagementet 
 Kreditbehovet  
 Afdækning af sikkerheden 
 Analyse af årsregnskab og perioderegnskab 
 En styrke/svaghedsprofil (SWOT analyse) 

Foruden ovenstående indgår man ifølge Jens Tugsen en handlingsplan med kunden om, hvilket 
regnskabsmateriale banken løbende vil have, samt hvor hyppigt kunden skal indlevere dette.  
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Med henvisning til lempelserne på revisionsområdet, hvor mange kunder fravalgte revisionen uden at 
konsultere banken, mener Jens Tugsen at handlingsplanen/aftalen er et godt værktøj. Hvis kunden 
efterfølgende ønsker at fravælge revision til fordel for udvidet gennemgang eller review, er det noget 
der skal aftales med banken på forhånd. Han fortæller at Arbejdernes Landsbank i forhold til 
virksomheder uden f.eks. varedebitorer eller varelager, godt kan acceptere at revisionen fravælges til 
fordel for udvidet gennemgang. Eller i øvrige tilfælde hvor virksomhederne har et risikofrit 
engagement, hvor der er rigeligt med sikkerhed såsom friværdi i ejendom eller anpartshaveren stiller 
personlig sikkerhed for engagementet. Det kan sagtens også være tilfældet, at banken har haft et 
fortrinligt samarbejde med både kunden og hans revisor: 
”Jeg vil hellere have en god revisor der laver en udvidet gennemgang, end jeg vil have en der ikke er så 
god, som laver en revision176. ” 
Problemet opstår derimod når bankens kunder fravælger revisionen, uden at konsultere banken først. I 
sådanne situationer fortæller Jens Tugsen, at de tager kontakt til kunden for at få afklaret i hvilken 
udstrækning, det har påvirkning af deres engagementet. I bund og grund vil banken gerne inddrages og 
indgå i drøftelser med kunden, når kunden overvejer ændringer i forhold til revision, idet Jens Tugsen 
siger:  
”Men der hvor du har nogle store omsætningsaktiver, som er vigtige i vores virksomhedspant, så vil vi 
se en revision. Men vi kan acceptere at gå ned. Og det kunne godt være at vi i mange af de her tilfælde 
godt kan acceptere det. Så det må de selvfølgelig lige vurdere først, eventuelt ved at høre os, og sparre 
med os om hvad vi synes177. ” 
Kreditvurderingen foretages både ved en kredit rating, som mest af alt er den lovpligtige rating som 
banken er pålagt at indeksere sine kunder efter, samt en egentlig kreditvurdering, hvor yderligere 
faktorer spiller ind.  
Han fortæller at det i relation til kredit ratingen, er afhængigt af hvor på skalaen den aktuelle kunde 
ligger og der er særligt i den høje ende krav til nedskrivning og udarbejdelse af en betalingsrække, der 
viser at engagementet kan inddækkes178. Selve kredit rating foretages på baggrund af objektive 
                                                             
176 Jf. lydfil – Arbejdernes Landsbank, 41:55 - 42:07 
177 Jf. lydfil – Arbejdernes Landsbank, 42:29 - 42:54 
178 Deres rating går fra 1 – 11, hvor 11 er de engagementer der er nedskrevet på. 
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kriterier, altså nøgletal fra regnskabsmaterialet såsom drift, likviditet og solvens. Her kan det f.eks. 
nævnes, at negativ konsolidering giver lave ratings, så hvis virksomheden f.eks. har haft negative 
resultater og negativ egenkapital, resulterer det i en dårligere rating. Tilsvarende giver gode resultater 
og høje egenkapitals konsolideringer en god rating, selvom han påpeger at det er vigtigt at 
understrege, at det er en kompliceret model, hvor mange faktorer indgår og ikke alle faktorer vægtes 
ens. Herudover gennemgås kontoadfærd på eksisterende kunder, hvor dette selvfølgelig ikke er en 
mulighed på nye kunder.   
Ved bankens egen kreditvurdering nævner Jens Tugsen at der bl.a. indgår en forretningsplan, 
budgetter, budgetopfølgninger, interne regnskaber, dækningsbidragsanalyser, revisionsprotokollater 
og herudover kan debitor- og kreditorlister, samt ordreliste tilvælges. På baggrund af disse dokumenter 
skal erhvervsrådgiveren udfylde en tjekliste, hvor der kommenteres på regnskabsforhold, 
indtjeningsanalyse for banken og en vurdering af virksomhedens kompetencer. Jens Tugsen siger det 
er vigtigt at understrege, at perioderegnskaber og budgetter ikke indgår i bankens kredit rating men 
derimod kun indgår i deres egen kreditvurdering.  
”Så man kan sige ud fra det er årsregnskabet jo selvfølgelig vigtigt, og det er det også i vores 
kreditvurdering fordi, at årsregnskabet det er jo udgangs… altså det kan man sige, det er status, 
udgangspunktet, for det retvisende billede. Og det er det retvisende billede som vi skal have i vores 
rating179. 
Overordnet set er virksomhedens årsrapport altså overskyggende i forhold til andre elementer, idet 
det retvisende billede på statusdagen tillægges værdi, og banken får oplysninger om den værdi, hvorpå 
man kan udtage virksomhedspant. Hvis banken ønsker at benytte sig af virksomhedspant, er der ikke 
belåningsværdi på, men virksomhedspantet kan benyttes ved opgørelse af risikoen på engagementet.  
Han nævner at det endvidere er et krav fra Finanstilsynet, at der er tale om et revideret årsregnskab, 
hvis banken benytter virksomhedspant til afdækning af risiko på engagementet. I praksis kan banken 
risikoafdække op til 25 % af varelagerværdien, under hensyntagen til udsving i varelageret. Ligeledes 
korrigeres der også i egenkapitalen på f.eks. ejendomsselskaber, hvor banken kan vurdere, at 
ejendommene har en lavere værdi end den bogførte værdi, ligesom der tages stilling til skatteaktiver 
og operationel leasing.  

                                                             
179 Jf. lydfil – Arbejdernes Landsbank, 26:18 -26:38 
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”Man kan jo godt svare på de her spørgsmål ud fra et ikke-revideret regnskab, men man kan 
selvfølgelig sige at det bliver med mindre vægt, sådan noget med reel soliditetsgrad bliver jo med 
mindre vægt, altså det bliver med mindre troværdighed, hvis der er det på et ikke-revideret regnskab180. 
” 
Han understreger at disse rettelser tydeligt fremgår af deres dokumentation, så det er klart hvad der er 
bogført og hvad banken foretager af korrektioner: 
”Jeg vil også sige at vi skal være rimelig sikre i vores sag når vi går ind og korrigerer […] og det skal 
være afgørende…181. ” 
Jens Tugsen udtrykker derved, at det har betydning for bankens kreditvurderinger, hvorvidt der er 
foretaget revision eller ej. Virksomheder som ikke får revideret deres årsregnskaber får ikke en 
dårligere rating kode som følge heraf, da systemet ikke kan tage højde herfor. Der tages dog højde for 
den manglende revisionspåtegning i bankens egen kreditvurdering, hvor en manglende 
revisionspåtegning vil have en negativ effekt på vurdering af engagementet. Ligeledes siger han at en 
supplerende oplysning eller et forbehold, afhængig af forholdene, også have en negativ indvirkning på 
kreditvurderingen. Han påpeger at et ikke-revideret årsregnskab vil resultere i et større arbejde, både 
for banken men også for kunden, idet de så vil efterspørge yderligere materiale såsom kreditorlister, 
debitorlister, dødvarelister og ordrelister.  
”Så bliver vi nødt til at lave vores egne undersøgelser. Så det kan faktisk blive dyrere for kunden og os i 
sidste ende. Og det har så indflydelse på prisen også. På engagementet. Og det har også en indflydelse 
på hvor nemt at de vil kunne få deres kreditbehov dækket, både til den kontinuerlige drift, men også 
ved nye investeringer, osv. osv. Så det har altså en afgørende effekt. 182 
Dette stemmer også overens med de analyser, som Charlotte Jepsen påpeger i interviewet, der viser at 
reviderede virksomheder stilles bedre ved en kreditgivning end de øvrige virksomheder.   
Bankens officielle holdning er at man ønsker revision på kundernes årsregnskab, men samtidig må han 
desværre må konstatere, at det ikke har haft konsekvenser for mange af de eksisterende kunder der 
har fravalgt revision uden samråd med banken. Erfaringsmæssigt vurderer Jens Tugsen at det er ca. 
                                                             
180 Jf. lydfil – Arbejdernes Landsbank, 34:43 - 35:03 
181 Jf. lydfil – Arbejdernes Landsbank, 33:02 -33:16 
182 Jf. lydfil – Arbejdernes Landsbank, 36:58 - 37:30 
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50/50 i forhold til om banken bliver taget med på råd, inden virksomhederne træffer valg om fravalg af 
revision og tilføjer:  
”Men der er for mange hvor vi først opdager det når det er for sent, ikke. Og det er selvom at, at alle 
anbefaler jo sådan set erhvervskunderne at de går til de primære brugere af deres regnskab, at de går 
til dem for lige at høre […] det er den generelle anbefaling183. ” 
 
Kreditgivning ved usikkerhed om den fortsatte drift samt regnskaber med øvrige forbehold eller 
supplerende oplysninger 
Jens Tugsen fortæller at forbehold og i nogen tilfælde supplerende oplysninger, trækker ned i deres 
rating. Her gør vi ham opmærksom på, at der ved assistance med opstilling ikke udtrykkes nogen 
konklusion, hvormed der ikke kan tages forbehold herfor. Han påpeger i den forbindelse at 
Finanstilsynet stiller krav om at rating beregneren hvert år skal gennemgås for at sikre sig, at den ikke 
regner forkert og på den måde favoriserer nogen over for andre:  
”Og det giver også god mening, fordi så er det nemlig vi kan få luset dem, få luset ud i dem der farer 
ind. Og der bliver ikke konstateret at, vi har ikke konstateret endnu, at de opstillede regnskaber bliver 
favoriseret på nogen måde. Og det kan være de så bliver fanget på andre ting184. 
I tilfælde hvor der kan være usikkerhed om virksomhedens evne til fortsat drift, fortæller han at 
banken er særlig opmærksom på virksomhedernes gældsserviceringsevne. Til brug herfor har banken 
udarbejdet et tjekskema på to sider, som erhvervsrådgiveren gennemgår, når der er risiko for at den 
fortsatte drift ikke kan opretholdes. Herudover er der hjælp at hente i årsregnskabet for de større 
virksomheder, hvor en pengestrømsanalyse herfra kan inddrages i bankens arbejde med afdækning af 
fortsat drift. Han fortæller endvidere at man ved vurdering af driften kommer tilbage til 
soliditetsgraden og likviditetsgraden, da det er her de ofte ser de første tegn på problemer med fortsat 
drift:  
”Og så ser vi også en del på soliditetsgraden, den reelle soliditetsgrad, som vi talte om før. Man kan 
sige det er sådan set de hovedpunkter. Vi ser også på - men det er så ofte i tilknytning til 

                                                             
183 Jf. lydfil – Arbejdernes Landsbank, 01:04:38 - 01:04:55 
184 Jf. lydfil – Arbejdernes Landsbank, 49:24 – 49:41 
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gældsserviceringsevnen – på likviditetsgraden og det kan oftest være i den første screening, for det er 
ofte et, det som er min erfaring, at de virksomheder som søger nyt pengeinstitut, men hvor den 
kortfristede gæld er voldsomt større end omsætningsaktiver. Det er faktisk ofte dem der går galt i løbet 
af nogle år185. ” 
Bankens kunder opdeles og kan kvalificeres til at blive en del af bankens ”erhvervskoncept”. I dette 
koncept eksisterer der forskellige prispakker og kundefordele, som bl.a. afhænger af hvor sikkerhed 
der stilles for engagementet. Det er selvfølgelig vigtigt for banken, at kunden er lønsum og hvis der er 
for meget arbejde forbundet med kunden, er det ikke et rentabelt forhold. Han fortæller at denne type 
kunder i stedet vil ryge over i bankens ”selvbetjeningskoncept”. 
Visse kunder kan på et tidspunkt godt være urentable for banken og være henvist til en 
selvbetjeningsordning uden mulighed for udlån, for en kortere periode. Kundens status kan også 
ændre sig over tid og erhvervsrådgiverne har beføjelser til i vis udstrækning at vælge selvbetjening 
med bearbejdning, som Jens Tugsen forklarer er et engagement hvor en ikke-lønsum kunde kan få lov 
til at have et mindre udlån i en tid, for derved på sigt at blive lønsom igen. I modsætning hertil får de 
helt store kunder særlige ordninger med meget lave renter, men her er der ikke problemer med at få 
udleveret regnskabsmateriale og denne type kunder er altid af en størrelse, så de er underlagt revision.  
 
Arbejdernes Landsbanks holdning til revision og lempelser 
I forhold til lempelserne af revisionspligten udtaler Jens Tugsen, at bankens officielle holdning er, at de 
ikke er glade for den udvikling der er mod lempelserne af revisionen.  
”Lige nu der er det i hvert fald det spor vi kører af, altså der hvor vi synes vi skal have lidt mere hånd i 
hanke med det materiale vi får, og det skal blive mere formaliseret og det skal selvfølgelig være til alles 
fordel. Det er det spor vi kører af. Men jeg vil da også sige at vi er jo også afhængige af hvordan 
konkurrencen den ligesom udvikler sig186”. 
Han påpeger her at bankerne i sin tid også var skeptiske over for virksomhedspantet, da det kom frem. 
Her er han lige som Charlotte Jepsen og KristianKoktvedgaard klar over, at der er en udvikling i 

                                                             
185 Jf. lydfil – Arbejdernes Landsbank, 56:11 – 56:53 
186 Jf. lydfil – Arbejdernes Landsbank, 01:15:29 – 01.15.54 



 

97 
 

samfundet, som måske vil have en effekt på den måde revisor arbejder nu og hvordan rollen skal 
ændre sig for at tilpasses dette.  
 Ved de politiske drøftelser, herunder høringer i Folketinget ved lovfremsættelser, repræsenteres 
banken af Finansforbundet, som er interesseorganisationen for bl.a. de danske banker. Her har der 
også været udvist skepsis fra bankerne overfor visse af lempelserne på revisionsområdet, som 
desværre ikke haft nogen effekt, da man alligevel har valgt at gennemføre lempelserne. 
 
Arbejdernes Landsbanks syn på revisor og revisionen i fremtiden 
I relation til Dansk Industris forhåbninger om, at banken selv kan indhente- og benytte 
regnskabsmateriale fra et realtime regnskabsprogram, er Jens Tugsen endnu ikke af den overbevisning, 
at dette er anvendeligt på nuværende tidspunkt: 
”Med der er vi, der er vi af en anden holdning. Altså, vi kan godt se der kan være en idé. Vi er ikke klar 
til det endnu, men når vi taler fremtiden kan vi godt se der kan være en idé med hensyn til det der 
realtime - men det skal være som supplement. Vi skal have et grundlag at gå ud på, tage udgangspunkt 
i, vi skal ligesom have være sikret på værdier, på værdisiden i regnskabet. 187” 
Realtime regnskabstal er formentlig god til at spotte problemer nu og her påpeger han, men der 
mangler en fælles referenceramme, hvor det reviderede årsregnskab endnu er at foretrække.  
I forhold til de store banker siger Jens Tugsen at Arbejdernes Landsbanks fokus i større grad har været 
på de mindre kunder og her værdsættes samarbejdet med bl.a. revisor. Det væsentligste i forhold til 
samarbejdet mellem bank og kunde samt eventuelle rådgivere, ser han i at man arbejder ud fra en 
fælles referenceramme, hvorfor de har udarbejdet forslag til en kontrakt mellem kunde-bank-revisor. 
Han fortæller, at banken i større udstrækning vil være i stand til at reagere hurtigt hvis der opstår et 
større kreditbehov, og på den lange bane vil banken kunne finansiere deres investeringer. I samme stil 
kan kunden forvente, at banken bidrager konstruktivt til at forfølge deres målsætninger.  
På nuværende tidspunkt har banken ikke belønnet kunderne for, at bibeholde revisionen, men 
omvendt er ikke-reviderede årsregnskaber oftest forbundet med et merarbejde for bankens side af, 
hvilket gør engagementet dyrere for kunden, som det fremgik af hans forklaring af 
”erhvervskonceptet” og selvbetjeningskonceptet”.  
                                                             
187 Jf. lydfil – Arbejdernes Landsbank, 01:09:43 – 01:10:10 
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3.2.4. Delkonklusion 
Kristian Koktvedgaard og Charlotte Jepsen ser begge en fordel i lempelse af revisionspligten, idet der er 
bedre muligheder for de mindre virksomheder, for at kunne vælge netop den revisorydelse der er mest 
værdiskabende for deres virksomhed. Kristian Koktvedgaard anfører dog at revision i nogen tilfælde 
giver værdi, men at virksomhedens interessenter, såsom penge- og kreditinstitutter, selv skulle kunne 
udvælge regnskabsposter som de specifikt ønskede reviderede med henblik på afdækning af sikkerhed 
for f.eks. værdiansættelsen. Som udgangspunkt lyder dette som et godt alternativ, men omvendt vil 
omkostningen formodentlig være endnu højere i de tilfælde hvor en virksomhed ved hjælp af en 
revisorerklæring skal verificere forskellig regnskabsposter til forskellige eksterne regnskabsbrugere, i 
stedet for at vælge revisionen som en samlet pakke.  
Charlotte Jepsen erkendte at en ISA baseret revision for de små- og mellemstore virksomheder er tung 
og omfattende i forbindelse med stramningerne af revisionen i 2010 og frem arbejdede FSR også med 
at få erklæringstypen udvidet gennemgang som et alternativ til revisionen.  
Charlotte Jepsen ser dog særligt en udfordring i lempelserne i forhold til de eksterne 
regnskabsbrugere, der ikke kan stille krav om en revision. Her henviser hun særligt til SKAT, idet de som 
myndighed som udgangspunkt ikke kan stille andre krav end loven foreskriver. Samtidigt viser FSRs 
analyser i forhold til skattekorrektionerne, at der her sker fejl, hvormed hun igen påpeger fordelen af 
at have revisor inde over regnskabsudarbejdelsen, og dermed synes at fordelen ved revision vægter 
højere. Hun mener også at revisionen har en forretningsmæssig værdi i forhold til en validering af 
regnskabstallene samt en signalværdi overfor omverdenen. 
Jens Tugsen er generelt skeptisk overfor lempelserne, da deres arbejde i Arbejdernes Landsbank i høj 
grad baseres på data der er verificeret af revisor. Når en virksomhed fravælger revision mister banken 
tilliden til regnskabet og må i disse tilfælde selv foretage yderligere handlinger for at kunne begrunde 
en kreditvurdering og i nogen situationer kræve, at virksomhederne alligevel får foretaget en revision 
af årsregnskabet. 
Af ulemper nævner både Jens Tugsen og Charlotte Jepsen at fravalg af revision overordnet stiller 
virksomhederne dårligere ved en kreditgivning. Charlotte Jepsen henviser igen til deres analyser, som 
viser at rentemarginalen er højere ved et fravalg og Jens Tugsen påpeger at det øgede arbejde fra 
bankens side, direkte vil øge omkostningerne på deres engagement. I denne sammenhæng vil den 
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administrative byrde for disse virksomheder blot blive flyttet fra revisor til en anden ekstern 
regnskabsbruger, i dette tilfælde banken. 
FSR har de sidste mange år udarbejdet flere forskellige analyser for at belyse vigtigheden og værdien i 
revisors arbejde. Tilgangen i forhold til at oplyse interessenter om lempelserne, og dermed de 
konsekvenser det kan have, sker gennem disse analyser, som menes at have større informationsværdi 
da de her informerer med fakta frem for følelser.  
I forhold til going concern ser Kristian Koktvedgaard ingen problemer når virksomhederne ikke 
revideres, idet han mener at banker og leverandører vil opdage problemer med fortsat drift, såsom 
manglende betalinger, før det historiske årsregnskab foreligger. Han ser i stedet at disse eksterne 
brugere skal analysere betalingsmønstret for virksomheden i deres daglige samhandel. Jens Tugsen 
fortæller imidlertid, at de ved en vurdering af en virksomhed oftest anvender soliditetsgraden og 
likviditetsgraden, som jo baseres på regnskabstal der ikke er kendt af banken på baggrund af et 
transaktions flow, men på baggrund af et historisk årsregnskab. Ydermere kan de ikke nødvendigvis 
have tiltro til virksomhedens oplysninger om f.eks. kortfristede gældsforpligtelser, ved en opgørelse af 
likviditetsgraden, idet virksomheden kan have til hensigt at manipulere disse for at opnå bedre 
kreditvurdering.  
 

3.3. Spørgeskemaundersøgelse 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i det af os udarbejdede spørgeskema, herunder en analyse af 
respondenternes svar set i forhold til den tidligere gennemgåede litteraturanalyse, samt interviewene 
med Kristian Koktvedgaard, Charlotte Jepsen og Jens Tugsen, som i udgangspunktet kan anses som 
værende repræsentanter for de respondenttyper vi har udvalgt i spørgeskemaet.  
Formålet med spørgeskemaet er, at afdække hvorvidt respondenternes holdninger til lempelsen af 
revisionspligten stemmer overens med deres repræsentanters holdninger, for herved at kunne validere 
deres udtalelser og opnå metodisk triangulering. 
I den forbindelse har vi valgt kun at tage analytisk udgangspunkt i de gennemførte besvarelser. Metode 
og undersøgelsesdesign er i øvrigt gennemgået i afsnit 1.5.2, ligesom kvaliteten og kritikken af 
gennemgået i afsnit 1.5.3 hvormed vi ikke vil uddybe dette nærmere i analysen.  
Det skal dog bemærkes, at vi i spørgeskemaet har brugt termerne ”forbehold” og ”supplerende 
oplysninger”, da den nye revisorerklæring først er gældende for de årsregnskaber, der aflægges efter 
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15. december 2016 og det derfor er usandsynligt at respondenterne har den fornødne erfaring med de 
nye betegnelser. Som det fremgår af afgrænsningen i afsnit 1.4 har vi i afhandlingen ikke foretaget 
sondring mellem den gamle og nye betegnelse og vi vurderer at besvarelserne ville have været 
uændrede, såfremt vi i stedet havde anvendt de nye begreber.  
 

3.3.1. Indledende om respondenterne 
Af vores spørgeskemaundersøgelse fremgår det, at respondenterne i højere grad er repræsenteret af 
revisorer/rådgivere og virksomhedsejere, idet disse to grupper tegner sig for omkring 90 % af 
respondenterne. Respondenter der har angivet ”andet” som svarmulighed ved deres angivelse af 
regnskabsbrugertype, kan ud fra deres fritekst bemærkning primært henføres til virksomhedsejere, 
hvorfor de er medregnet under leverandører/kunde/samarbejdspartnere i den foretagne analyse. Hvor 
det er relevant for analysen vil vi opdele respondenternes besvarelser ud fra brugertypen.  
I forhold til størrelsen på den virksomhed som respondenterne er beskæftiget i, svarer godt 62 % af 
respondenterne at de arbejder i virksomheder, der har færre end 49 ansatte188.  Sammenholdt med 
vores problemstilling, omhandlende samhandel i segmentet for små- og mellemstore virksomheder 
vurderes det, at respondenterne hovedsageligt opererer i det segment, hvor vi ønsker 
problemstillingen afdækket. 
Kigger man særskilt på antal ansatte i virksomheden, for så vidt angår respondenterne for 
banker/kreditinstitutter, er alle dog ansat i virksomheder med flere end 49 ansatte189, hvilket giver god 
mening i forhold til deres erhverv og de krav der stilles til finansielle virksomheder. Det tillægges derfor 
ingen yderligere værdi i den fortløbende analyse.   
Ligeledes anfører knap 69 % af respondenterne, at de beskæftiger sig med segmentet af små- og 
mellemstore virksomheder.  Særligt bemærkes det, at de fleste svarer at de primært beskæftiger sig 
med regnskabsklasse B med revisionspligt. Det lader imidlertid ikke til, at muligheden for fravalg af 
revision har haft den store gennemslagseffekt på de årsregnskaber, som respondenterne beskæftiger 
sig med i dagligdagen. Af nedenstående figur fremgår det, at over 56 % af respondenterne primært 
håndterer regnskaber, som er forsynet med en revisionspåtegning. I forhold til FSRs seneste rapport af 
                                                             
188 Bilag 8  
189 Bilag 10 
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de indleverede årsregnskaber for 2015, hvor 49 % var revideret190, er respondenternes svar 
repræsentative for de faktiske tal. I samme omfang svarer 9 % af respondenterne, at de håndterer 
årsregnskaber der er forsynet med en erklæring om udvidet gennemgang. I forhold de indleverede 
årsregnskaber for 2016, var 11 % af årsregnskaberne forsynet med en påtegning om udvidet 
gennemgang. 
Dette ses af nedenstående tabel191: 

 
Tabel 4 - FSR analyse (2017) sammenholdt med respondenternes svar (egen tilvirkning) 

 
3.3.1. Vurderingen af virksomhedens fortsatte drift 

I forbindelse med vores spørgsmål om vurdering af virksomheders evne til fortsat drift, har vi i 
forlængelse heraf indlagt et tjekspørgsmål for, at vurdere om vores respondenter har kendskab til 
forudsætningen for virksomhedens fortsatte drift. Respondenterne der svarede ”ja” til at de kendte 
forudsætningen blev derfor efterfølgende spurgt, hvorvidt de mente, at revisors vurdering af fortsat 
drift dækker over en 3 måneders, 6 måneders eller 12 måneders periode fra balancedagen. 
Heraf var 93 % af respondenterne vidende om, at vurderingen af virksomhedens evne til fortsat drift, 
foretages ud fra en 12 måneders periode fra balancedagen. 
Omvendt er det en relativt stor andel af respondenterne, som ikke er klar over, at revisors ansvar kun 
relateres til at forholde sig til ledelsens vurdering af virksomhedens fortsatte drift, og i stedet tror de at 
det er revisors ansvar at forudsige fremtidige begivenheder som kan medføre at virksomheden ikke 
overlever. Ved en kontrol på tværs af de tre brugertyper er der ikke stor forskel på hvor mange der 
angiver det korrekte svar, idet blot 52,3 % af revisorer og rådgivere, 50 % af kreditgivere og 42,3 % af 

                                                             
190 FSR Analyse (2017)  
191 Difference til 100 % skyldes at valget ”ingen erklæring” i FSR analysen samt summen af besvarelserne angivet med ”ved ikke” i spørgeskemaet ikke er medtaget i tabellen.   

FSR analyse Respondenter Afvigelse i %
Revision 49,0% 56,6% -7,6%
Udvidet gennemgang 11,0% 9,4% 1,6%
Review 2,0% 6,6% -4,6%
Assistance 25,0% 12,3% 12,7%

87,0% 84,9%



 

102 
 

leverandører og samarbejdspartnere er klar over at det ikke er revisors ansvar at forudsige 
fremtiden192.  
Af nedenstående figur ses vurderingen af de respektive informationskilder fordelt på brugertyperne:  

 
Figur 11 – Informationskilder der tillægges værdi ved respondenternes vurdering af fortsat drift, fordelt på brugertype  

Heraf ses det at respondenterne i undersøgelsen særligt tillægger egenkapitalen (gnsn. 83,5 %) værdi 
ved vurdering af en virksomheds fortsatte drift. Dette er enslydende på tværs af de tre brugertyper, 
som i øvrigt også svarer at revisors påtegning (gnsn. 63,1 %) og væsentlige nøgletal (gnsn. 57,3 %) har 
betydning i denne sammenhæng. Ifølge DAMVAD-rapporten var årsrapporten som enestående 
element, den informationskilde som blev vurderet vigtigst ved vurdering af virksomheder, hvilket 
stemmer fint overens med de svar der er givet, idet de alle er elementer, der indgår i årsrapporten.  
 

3.3.2. Revisors påtegning er væsentlig 
Tæt på alle vores respondenter læser revisors påtegning i årsregnskabet og samlet set svarer 90 % af 
de adspurgte, at det har betydning for deres vurdering af virksomheden, hvis revisors påtegning er 
modificeret. Kun enkelte angiver, at de er neutrale eller uenige, hvoraf de resterende angiver at de er 

                                                             
192 Bilag 9, 10 og 11 



 

103 
 

enige eller helt enige i betragtningen om at revisors påtegning tillægges stor værdi ved deres vurdering 
af virksomheden.  

 
Figur 12 - Vurdering af hvorvidt revisors påtegning tillægges stor værdi ved vurdering af en virksomhed, fordelt på brugertype 

 
I forlængelse af respondenternes stillingtagen til påtegningens værdi, har flere uddybet deres 
begrundelse. Overordnet er de fleste skeptiske ved en modificeret påtegning og udtaler blandt 
andet193: 
Revisor/rådgiver: ”Jeg arbejder i en industri med et meget langsigtet perspektiv, hvorfor stor tiltro til 
fremtiden er væsentlig. Revisionsforbehold er et alarmsignal. ” 
Bank/kreditinstitut: ”Ved kreditvurdering af et selskab er det vigtigt for mig at regnskabet er uden 
forbehold, hvis der er forbehold vil jeg være skeptisk over for selskabet. ” 
Samarbejdspartner/kunde/leverandør: ”Der skal være en ”ren” påtegning, ellers overvejer vi meget 
grundigt om vi vil indgå et samarbejde. ” 
Af ovenstående udsagn, ses det at revisors påtegning tillægges stor værdi, når interessenter skal 
vurdere en given virksomhed. Respondenterne udtrykker at de er mere agtpågivende, når revisors 
påtegning er forsynet med forbehold og/eller supplerende oplysninger. 

                                                             
193 Se bilag 9, 10 og 11 
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Dette understøttes ligeledes i spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne vurderer, om et årsregnskab 
med lavere grad af sikkerhed har en lavere troværdighed.  

 
Figur 13 - Vurdering af om lavere grad af sikkerhed i revisors påtegning medfører lavere troværdighed til virksomheden, fordelt 

på brugertype 
Igen ses det på tværs af brugergrupperne, at størstedelen mener at det er tilfældet. Kun en lavere 
andel af de adspurgte er uenige, hvor det bemærkes at ingen af 
leverandører/kunde/samarbejdspartnere har svaret at de er uenige i udsagnet. Sammenholdes dette 
med DIs generelle holdning til revisionspligten, giver det anledning til at vurdere, hvorvidt DI egentlig 
er opmærksomme på deres medlemmers holdninger til denne, idet han ligeledes udtaler i interviewet, 
at DI ikke selv har foretaget nogen medlemsundersøgelser. I forbindelse med litteraturanalysen og 
indsamling af data hertil, er vi ikke blevet bekendt med andre lignende organisationer, der har 
foretaget undersøgelser, der kan underbygge hans holdning til revisionspligten. Selv Dansk Erhvervs 
undersøgelser viser, at kun en mindre andel (25 %) ser revisionspligten som en byrde, hvilket ligeledes 
er hvad man kan konkludere på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen.  
Kristian Koktvedgaard udtalte i interviewet, at bankerne var stillet særligt gunstigt i forbindelse med 
deres kreditgivning, i og med de har et dybdegående kendskab til virksomhedernes likviditetstræk og 
banktransaktioner. Omvendt påpeger både Charlotte Jepsen og Jens Tugsen, at en virksomhed kan 
have engagementer med flere banker, hvormed de ikke nødvendigvis har den fulde indsigt i 
virksomhedernes økonomi. Sammenholdes dette med bankernes respons på vores 
spørgeskemaundersøgelse, har revisors påtegning værdi blandt vores respondenter i banksektoren, på 
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trods af bankerne, ifølge Kristian Koktvedgaard besidder det fulde indblik i kundernes 
banktransaktioner. 
 
3.3.3. Holdninger til revisionspligten 
Som repræsentant for det danske erhvervsliv udtaler Kristian Koktvedgaard, at DI gerne så 
revisionspligten afskaffet, idet den ikke nødvendigvis skaber værdi for den enkelte virksomhed. Dette 
er dog ikke i tråd med de besvarelser der er kommet fra de respondenter som han repræsenterer: 
 

 
Figur 14 - Leverandører/kunder/samarbejdspartneres holdning til revisionspligten 

 Heraf fremgår det at kun en enkelt respondent mener, at revisionspligten skal være frivillig og i 
modsatte ende er der hele 7 respondenter der mener at revisionspligten skal pålægges alle 
regnskabsklasser. Den generelle holdning fra alle respondenterne er dog, at revisionspligten skal 
forblive uændret. Det må således antages at virksomhederne ser værdi i at andre virksomheder 
aflægger årsregnskaber, hvor der er foretaget revision.  
 
Omvendt synes Kristian Koktvedgaards synspunkt på revisionspligten, primært at fokusere på 
virksomhedens egen nytteværdi. I en lille ejerledet virksomhed, hvor ejeren kender hver en krog af 
virksomheden og den økonomiske status, giver en revision ikke særlig meget værdi for ejeren selv, som 
det modsætningsvist kan give for omverdenen.  
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Den generelle holdning for respondenterne set i én samlet pulje er, at revisionspligten skal forblive 
som den er. Af undersøgelsen har vi fået følgende uddybende bemærkninger hertil:  
Bank/kreditinstitut: ”Det kommer helt an på kompleksitet og størrelse af virksomheden samt om der er 
tale om selvfinansiering/lånefinansiering. Vi stiller forskellige krav til forskellige engagementer. ” 
Revisor/rådgiver: ” Det er for tidligt at konkludere på effekten af den seneste lempelse (herunder 
øgning af størrelseskriterierne på regnskabsklasserne ved den nye årsregnskabslov). Så ingen yderligere 
lempelse før man kan se effekten af den seneste lempelse. ” 
Vedrørende fordele ved en lempelse af revisionen svarede 24 % at der slet ikke var nogen. Alligevel 
svarer over halvdelen at der er enige eller helt enige i at det vil lette de administrative byrder for 
virksomheden, som det også blev fremlagt i Erhvervsstyrelsens rapport fra 2005. Dette er den 
svarmulighed som de flest har valgt, også når man ser på tværs af brugergrupperne: 

 

Figur 15 - Besvarelser om en lempelse af revisionspligten vil lette de administrative byrder, alle respondenttyper 
Omvendt mener 68 % tillige at den administrative lettelse for virksomhederne vil medføre at disse blot 
flyttes til den eksterne regnskabsbruger, f.eks. banken eller samarbejdspartnere, når de skal vurdere 
virksomhederne. Kun 12 % af respondenterne er uenige heri.  
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Figur 16 - Besvarelser om en lempelse af revisionspligten vil medføre administrative byrder for den eksterne regnskabsbruger, 

alle respondenttyper 
I forhold til Jens Tugsens udtalelser i interviewet om Arbejdernes Landsbanks kreditvurderinger, når en 
virksomhed har fravalgt revision, stemmer svarene fint overens, idet han påpeger at 
arbejdshandlingerne i forbindelse med deres vurderinger således forøges. På det grundlag kan 
Erhvervsstyrelsens forventninger ud fra deres rapport fra 2005 formodes at gå begge veje, i og med 
den administrative byrde fra interessenternes og bankernes synspunkt blot flyttes fra virksomheden til 
en ekstern regnskabsbruger. Dette skal selvfølgelig sammenholdes med at det ikke er alle 
virksomheder, som har eksterne brugere, der skal benytte deres årsregnskab i andre sammenhænge. 
Omvendt kan det også diskuteres hvorvidt den administrative byrde vil stige, såfremt flere eksterne 
regnskabsbrugere skal anvende én og samme virksomheds data, hvormed den enkelte virksomheds 
administrative omkostninger vil forøges mere, end det ellers var tilfældet ved en enkeltstående 
revision.   
Derudover mener respondenterne i undersøgelsen også at lempelsen af revisionspligten har den 
fordel, at virksomhederne har forbedrede muligheder for at vælge den revisorydelse de selv vurderer 
at passe virksomheden bedst194. Dette er Charlotte Jepsen og FSR også enige i, når man ser på FSR 
høringssvar af 7. april 2010 til lovforslag L50 som gennemgået i afsnit 2.2.3, hvor de erkender at 

                                                             
194 Bilag 8 
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revisionen ikke er værdiskabende for alle virksomheder uanset deres aktivitetsniveau og størrelse og 
standarden udvidet gennemgang skabes.  
Angående standarden udvidet gennemgang har vores respondenter gennemgående delte meninger, 
hvor 33 % siger at de tillægger den lige så stor sikkerhed som en revision, så er 30 % uenige i dette. 
Ligeledes forholder 30 % sig neutrale til udsagnet, hvilket kan give en indikation om, at der, på trods af 
at standarden nu har været et muligt valg i 3 år, er forskellige forventninger til hvilke arbejdshandlinger 
revisor udfører og dermed hvilken grad af tillid interessenterne kan forvente af resultatet. Dette ses af 
nedenstående figur: 

 
Figur 17 - Besvarelser om udvidet gennemgang med tillæg af handlinger tillægges ligeså stor sikkerhed som en revision, alle 

respondenttyper 
Af ulemper var den mest udslagsgivne svarmulighed at tilliden til årsregnskabet ville formindskes hos 
interessenter (53 %) og at kreditværdigheden ville falde over for kreditgivere (42 %).  
Den manglende kontrol af regnskabstallene (45 %) og en større risiko for forkert afregning af skatter og 
afgifter (29 %) vejer også højt. FSR har også haft henledt opmærksomheden på fejl i virksomhedernes 
skattemæssige indberetninger som følge af fravalget af revision eller udvidet gennemgang, hvor de 
kom frem til at revisor foretog korrektioner i 9 ud af 10 skattemæssige opgørelser, som det fremgår af 
afsnit 3.1.4. Her vurderede revisor at den korrektionerne som oftest medførte en skattekorrektion på 
5-25.000 i SKATs favør.  
Ved angivelse af fordele og ulemper er der foretaget en simpel optælling af respondenternes svar, 
hvoraf det fremgår at der valgt 190 fordele mod 275 ulemper af de givne valgmuligheder. Derudover 
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har 25 angivet at der slet ikke er nogen fordele, mod kun 6 der har svaret at der slet ikke er nogen 
ulemper. Dette fremgår af nedenstående tabeller fordelt på de forskellige svarmuligheder: 

 
Figur 18 - Antal af valgte fordele ved lempelse af revisionspligten, alle respondenttyper (egen tilvirkning) 

 

 
Figur 19 - Antal af valgte ulemper ved lempelse af revisionspligten, alle respondenttyper (egen tilvirkning) 

Heraf kan det udledes at det har været muligt for respondenterne at finde flere fordele (2,6) end 
ulemper (1,8) ud af deres i alt 3 valgmuligheder195.  
 
3.3.4. Delkonklusion 
Respondenterne fra spørgeskemaet har generelt set været positive overfor revisionspligten, som vi 
kender den i dag. Der er et flertal der påpeger fordele fremfor ulemper og det kan konkluderes at de 
anerkender en lettelse i den administrative byrde men angiver ligeledes at byrden blot vil blive flyttet 
fra virksomhedens ejer til den eksterne bruger.  
Derudover er den generelle holdning fra DIs side også til dels skrinlagt, både i form af 
spørgeskemaresultatet men også i forhold til Dansk Erhvervs undersøgelse, som angiver at et revideret 
årsregnskab rent faktisk giver værdi for virksomhederne. Ikke blot for egen vindings skyld, men også i 
forhold til deres omgivelser, som derved kan have tiltro til årsregnskabet.  

                                                             
195 Beregnet som 192 fordele / 106 respondenter og 275 ulemper / 106 respondenter 

Hvad mener du er de største fordele ved at lempe revisionspligten? (Angiv maksimalt 3 svarmuligheder) Antal %
Lettere administrativ byrde for virksomhederne 54 28%
Mere konkurrencedygtige virksomheder på det globale marked 5 3%
Øgede muligheder for vækst og iværksætteri 12 6%
Der tages højde for, at behovet for revision for regnskabsklasse B virksomheder ikke er det samme som for større virksomheder 32 17%
Forbedre mulighederne for, at virksomhederne kan vælge den revisorydelse, der passer virksomheden bedst 48 25%
Forbedre virksomhedens muligheder for at bruge revisor i rådgivningssammenhæng 23 12%
Mindre kontrol 16 8%
Andet (Angiv venligst) 2 1%
Totale svar (106 respondenter) 192 100%

Hvad mener du er de største ulemper ved at lempe revisionspligten? (Angiv maksimalt 3 svarmuligheder) Antal %
Regnskabsbruger mister anmærkninger i revisionspåtegningen 26 9%
Informationsværdien i årsrapporterne formindskes 30 11%
Manglende kontrol af regnskabstal 48 17%
Tilliden til regnskabet hos virksomhedens interessenter formindskes 56 20%
Virksomhedens kreditværdighed formindskes over for banker og långivere 44 16%
Større risiko for at afregning af skatter og afgifter ikke sker korrekt 31 11%
Større risiko for bedragerier og anden økonomisk kriminalitet 40 15%
Andet (angiv venligst) 0 0%
Totale svar (106 respondenter) 275 100%
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I forhold til respondenternes holdning til den udvidede gennemgang og revisors ansvar vurderes det, at 
respondenternes kendskab til revisors arbejdshandlinger ved de forskellige revisorydelser ikke er 
særligt dybdegående. Dette ses i forbindelse med deres delte mening om sikkerheden ved udvidede 
gennemgang, som, om end standarden er en af de nyere, er mere sikker end regnskabsbrugerne 
umiddelbart vurderer. Og især vedrørende deres forståelse af revisors ansvar er der et gab i 
forventningerne, idet de her forventer at revisor har det fulde ansvar ved en vurdering af en 
virksomheds evne til fortsatte drift.  
Respondenterne tillægger revision og den høje grad af sikkerhed værdi, idet deres årsregnskaber 
fremstår troværdige over for eksterne brugere, samtidig med at de selv ønsker at andre virksomheder 
får foretaget revision, så de kan have tillid til deres årsregnskaber ved en eventuel samhandel eller 
kreditgivning.  
 

4. Diskussion 
Vi vil i dette afsnit drøfte de 
problemstillinger, som vi har observeret i 
forbindelse med udarbejdelsen af denne 
afhandling, ligesom vi vil sammenholde de 
udvalgte repræsentanters forskellige 
holdninger. Afsnittet vil ligeledes omfatte 
vores personlige synspunkter og 
holdninger som forfattere til denne 
afhandling. Foruden en skitsering af de 
identificerede problemstillinger, vil 
afsnittet også indeholde vores bud på det 
fremtidige samarbejde mellem virksomheden og dens interessenter. Ud fra vores analyser har vi udledt 
følgende problemstillinger som vil blive diskuteret: 

 Det fremtidige revisionsmarked 
 Usikkerhed om fortsat drift  
 Manglende grundlag for kreditvurdering og fordyrende kreditløsninger 
 Manglende politiske tiltag 
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4.1.1. Det fremtidige revisionsmarked 
Med den stigende digitalisering og automatisering af processer som tidligere krævede menneskelig 
indblanding, er revisors arbejde præget af en voldsom teknologisk udvikling. Revisionshandlinger 
såsom stikprøveudvælgelse, som tidligere blev vægtet og udvalgt af en revisor med mange års erfaring, 
for at opnå en kvalificeret stikprøve, er i dag overhalet af IT programmer. Disse programmer sørger for, 
at de enkelte regnskabsposter analyseres, og eventuelle udsving sammenholdes med data fra tidligere 
år, hvorved revisor stikprøvevis kontrollerer transaktioner som vedkommende måske ikke selv havde 
fundet med det blotte øje. I samme stil har udviklingen af kundernes IT programmer også undergået en 
stor udvikling. Tidligere var bogføring forbundet med avancerede økonomiprogrammer, der krævede 
stor brugerindsigt. I dag kan bogføringsprogrammerne selv kontere bilag, automatisk bogføre lønbilag, 
og ved direkte opkobling til virksomhedens bank, afstemmes banken automatisk dagligt. Kundernes 
behov for assistance med bogføring og afstemninger er derved aftagende, og revisor er ikke nær så 
involveret i den daglige drift som tidligere. Det er dog vores overbevisning, at revisor fortsat vil være en 
nødvendig part, både i forhold til rådgivning, men også i forhold til udvikling af vores kunders 
forretning. 
Regeringens ambition om implementering af automatisk rapportering, hvor relevante myndigheder 
selv kan udtrække data fra virksomhedernes årsregnskaber, kan meget vel blive fremtiden for, hvordan 
virksomheder indleverer regnskabsdata til myndighederne. Samtidig kan det forventes, at det 
historiske årsregnskab på sigt vil blive suppleret, eller måske helt erstattet, af regnskabsdata i realtime. 
Udviklingen har endnu ikke slået igennem på revisors uddannelse, idet der fortsat undervises i de 
traditionelle revisorkompetencer. Med den teknologiske udvikling, hvor revisor i større grad har behov 
for matematiske og analytiske evner, burde disse færdigheder styrkes yderligere i revisors uddannelse. 
Det er vores vurdering, at resultatet af en oprustning på revisors analysekompetencer, vil komme både 
revisor og kunde til gode. Vores kunder efterspørger i dag i større grad indsigt i deres virksomheds 
drift, herunder hvordan de kan optimere på både processer og forretningen i sin helhed.  
I relation til vores interview med Kristian Koktvedgaard er vi enige i, at revisor i større grad skal være 
fokuseret på værdiskabende ydelser. Revisor skal levere analyser, som fortæller kunderne noget nyt, 
og i større stil skal revisor have fokus på styrkelse af kundernes forretning. Til brug herfor er revisor i en 
unik situation, idet revisor på tværs af kunder indenfor samme branche og segment, f.eks. kan 
identificere problemer med dækningsgraderne, høje pengebindinger på varebeholdninger og for lange 
kredittider til virksomhedernes kunder. Alt sammen analyser som revisor kan lave på baggrund af sit 
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kendskab til den aktuelle kunde, og med sammenligningsgrundlag fra alle de øvrige kunder i samme 
segment og branche. 
Hvis regeringens ambition om automatisk erhvervsrapportering bliver en realitet, vil lovkravet om 
revision formentlig kun være gældende, for de helt store virksomheder og virksomheder med 
offentlighedens interesse. Omvendt er det vores opfattelse, at der fortsat vil være behov for et 
troværdigt datagrundlag og valide regnskabstal. Især for virksomhedernes interessenter såsom penge- 
og kreditinstitutter og til en vis grad også myndighederne, som har behov for regnskabsdata der er 
valideret af en tredjepart.  
 
4.1.2. Usikkerhed om fortsat drift 
Med det stigende fravalg af revision er der en række oplysninger som regnskabsbrugeren går glip af, 
herunder særligt i forhold til oplysninger om eventuelle problemstillinger med virksomhedens evne til 
fortsat drift. Revisors eneste mulighed for, at gøre regnskabsbrugeren opmærksom på risiko for, at 
selskabet ikke kan betragtes som going concern, er i revisors påtegning. Revisor har dog kun mulighed 
for at modificere sin påtegning, når der afgives en erklæring med sikkerhed, enten ved revision, 
udvidet gennemgang eller review. Af FSRs undersøgelse af revisors evne til at vurdere virksomhedernes 
fortsatte drift, fremgik det af undersøgelsen, at revisor i næsten to tredjedele af de konkursramte 
virksomheder, enten havde taget et forbehold eller givet supplerende oplysning vedrørende 
virksomhedens evne til at fortsætte driften. I forbindelse med vores spørgeskemaundersøgelse har vi 
bedt respondenterne kommentere på, hvorvidt revisors påtegning er afgørende for deres vurdering af 
årsregnskabet, ligesom vi specifikt har adspurgt til, hvilke forhold i årsregnskabet de tillægger størst 
værdi ved vurdering af virksomhedernes evne til fortsat drift. I forhold til revisors påtegning, anfører 
90% af respondenterne, at revisors blanke påtegning er af afgørende karakter for deres vurdering af 
virksomheden.  
I forhold til respondenternes udsagn om, hvilke forhold i årsregnskabet de vægter højest, når de skal 
vurdere en virksomheds evne til fortsat drift, er det primært virksomhedens evne til konsolidering 
(egenkapital) og dernæst revisors påtegning, der er afgørende. 
I FSRs opgørelse af afgivne erklæringer i perioden 2013-2015, ses det at virksomhedernes valg af 
erklæringsstandarden om assistance med regnskabsopstilling, er mere end fordoblet på to år. Af 
standarden 4410 om assistance med regnskabsopstilling fremgår det, at revisor ikke kan modificere 
denne påtegning, ligesom revisor kun har ét valg, såfremt erklæringen ikke efterleves; nemlig at 
fratræde som revisor for virksomheden. Det efterlader en naturlig diskussion om, hvorvidt det skal 
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være muligt for revisor at modificere sin påtegning om assistance med regnskabsopstilling. Som et af 
de mest grundlæggende principper i revisors daglige arbejde, er revisor uovertruffen til at se 
faresignaler i forhold til virksomhedernes evne til fortsat drift. Det vil derfor være nærliggende, at 
revisor skulle have muligheden for modificere sin erklæring om assistance med regnskabsopstilling. 
Vores holdning som forfattere til denne afhandling er, at revisor i nogen grad burde kunne modificere 
sin påtegning, særligt i forhold til væsentlige bemærkninger i forhold til fortsat drift. Det kunne dog 
medføre, at der tilføres yderligere arbejdshandlinger, hvilket også vil have en indvirkning på prisen for 
assistanceydelsen. Omvendt ses der en stigende popularitet ved produktet, hvorfor der er store 
fordele ved at udvikle netop denne erklæring, fremfor at tilbyde et helt nyt produkt. 
 
4.1.3. Manglende grundlag for kreditvurdering og fordyrende kreditomkostninger 
En af virksomhedens interessenter som særligt er afhængig af en revideret årsrapport, er penge- og 
kreditinstitutterne. Den reviderede årsrapport er særlig væsentlig i forhold til en kreditvurdering, idet 
en revision bl.a. omfatter en vurdering af virksomhedens værdiansættelser af aktiver, opgørelse af 
forpligtigelser, herunder begivenheder i den efterfølgende periode, hvilket alt sammen er forhold der 
kan have indflydelse på hvordan regnskabsbrugeren vurderer virksomheden.  
Som det fremgår af vores interview med Arbejdernes Landsbank er det som udgangspunkt et 
ufravigeligt krav ved udlån, at banken modtager en revideret årsrapport. Undtagelsesvis og kun ved 
særlige omstændigheder, såsom kreditter af begrænsede omfang eller risikofrit engagement hvor 
engagementet kan dækkes fuld ud i f.eks. friværdi i virksomhedens ejendom, kan man fravige krav om 
en reviderede årsrapport. I disse tilfælde skal der enten stilles sikkerhed i private aktiver, eller på 
anden måde tilbydes tilstrækkelig sikkerhed for engagementet. Processen er imidlertid omfattet af 
flere arbejdshandlinger for banken, hvilket i sidst ende resulterer i dyre kreditomkostninger for 
kunden.  
I forhold til bankens reserver og henlæggelser, er det også af afgørende karakter, at banken har 
sikkerhed for sit udlån. Alternativt skal der ifølge krav fra Finanstilsynet ske nedskrivning af 
engagementet, hvilket i sidste ende påvirker bankens regnskab og dens aktionærer. Kredit- og 
pengeinstitutterne er derfor særlig interesseret i, at deres udlån sikres ved tilfredsstillende sikkerhed, 
hvilket som udgangspunkt vil være en reviderede årsrapport. 
Særligt forholdet om personlig sikkerhedsstillelse for virksomhedens engagement med penge- og 
kreditinstitut, ser vi som en problematisk løsning, og et dårligt alternativ til en reviderede årsrapport. 
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Tanken bag det at drive virksomhed i selskabsregi er bl.a., at ejerens private aktiver udeholdes i 
tilfælde af, at virksomheden går konkurs. Kreditorbeskyttelsen udhules når virksomhedsejerne stiller 
deres private aktiver og midler som sikkerhed ved et engagement med kredit- og pengeinstitutterne. 
Henset til bankernes tidligere erfaringer fra bl.a. finanskrisen, er det dog ikke unormalt, at de i mange 
tilfælde beder om sikkerhedsstillelser i ejerens private aktiver, selvom virksomhedens årsrapport 
revideres.  
 
4.1.4. Manglende politiske tiltag 
I forhold til revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant kan det være svært at se, hvordan 
revisor skal udfylde denne rolle, når over halvdelen af de danske selskaber har fravalgt revision.  
Undersøgelser viser, at der i langt flere tilfælde sker flere fejl når revisor ikke assisterer med opgørelse 
af den skattepligtige indkomst, ligesom skatteprovenuet fra ikke-reviderede virksomheder, er lavere 
end det ses i reviderede virksomheder. Det må således være i bl.a. SKATs interesse, at 
virksomhedernes årsregnskaber revideres og den skattepligtige indkomst opgøres med bistand fra 
revisor. I relation hertil er vi meget enige med Charlotte Jepsens forslag om, at der skal være flere 
fordele og bedre vilkår for reviderede virksomheder i forhold til ikke-reviderede virksomheder. 
Fordelene kan være mange, men det kunne være kortere sagsbehandlingstider, lavere 
ligningsfrekvenser eller generelt mindre kontrol på reviderede virksomheder.  
Gennem vores materialeindsamling til denne afhandling har vi bl.a. gennemgået høringsnotater for 
samtlige gennemførte lovforslag vedrørende lempelser på revisionsområdet. Et gennemgående 
fænomen i besvarelsen på både politikere, myndigheder og organisationernes bekymringer, i forhold 
til manglende kontrol af virksomhederne er, at der skal tilføres flere midler til kontrolmyndighederne. I 
relation hertil har vi ikke fundet bevis for, at der er sket en tilsvarende oprustning i ressourcerne i 
forhold til det stigende fravalg, hos de relevante myndigheder.  
Med SKATs fokus på indsatsområder fremfor den tidligere ligningstanke, hvor der manuelt blev udført 
ligning af de indberettede selvangivelser, er det svært at forstille sig hvordan man vil være i stand til, at 
modarbejde et faldende skatteprovenu som i større eller mindre grad kan skyldes både utilsigtede fejl 
og bevidst svindel og unddragelse. Samtidig anfægter Charlotte Jepsen SØIK for ikke at være 
taloperative, hvorfor sager om økonomisk kriminalitet risikerer ikke at blive rejst. 
Den største fare ser vi imidlertid ved, at de offentlige myndigheder såsom SKAT, SØIK og 
Erhvervsstyrelsen i større udstrækning er til for – og afhængig af den siddende regering, og ikke for 
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samfundet som helhed. Kritik af manglende ressourcefordeling og kritisable kontrolforanstaltninger er 
således ikke noget man gør opmærksom på i den offentlige debat. I et enkelt tilfælde bemærkede vi i 
forbindelse med høringerne ved lempelserne af revision i 2010, at foreningen for Dansk Told & 
Skatteforbund, som organiserer de ca. 3.000 tjenestemænd og overenskomstansatte bl.a. i SKAT og 
Skatteministeriets departement, gjorde opmærksom på at de foreslåede lempelser ville føre til 
yderligere skatteunddragelse. På trods af ovenstående advarsel, fra de embedsmænd der er tættest på 
problemstillingen, blev lovforslaget alligevel vedtaget. 
Det er vores vurdering, at omfanget af både ubevidste og bevidste skatteunddragelser, som følge af 
den manglende revision, er af endnu større omfang end man tør at frygte. Til opdæmning herfor er det 
vores holdning, at der behov for ressourceallokering til de kontrollerende myndigheder, ligesom 
samkøring af registre på tværs af myndighederne, vil styrke indsatsen mod både utilsigtede og bevidst 
skatteunddragelse. 
 
5. Konklusion 

Som forfattere til denne afhandling og i 
forbindelse med vores daglige virke som 
revisorer, har vi set, hvordan udviklingen i 
segmentet af de små- og mellemstore 
virksomheder i større grad fravælger den 
traditionelle revision, primært til fordel 
for udvidet gennemgang eller assistance 
med regnskabsopstilling. Mange 
virksomheder gør fortsat brug af revisor, 
f.eks. i form af rådgivning og sparring, 
ligesom revisor ofte også assisterer med 
opgørelse af den skattepligtige indkomst i forbindelse med assistance med opstilling af årsregnskabet. 
Vores baggrund for afhandlingen var, at vi ønskede at afdække, hvordan særligt de eksterne 
regnskabsbrugere opfattede revisors arbejde, vedrørende vurderingen af virksomhedernes evne til 
fortsat drift, i forbindelse med det stigende fravalg af revision. Det var vores tese, at en manglende 
revisionspåtegning ville have indflydelse på virksomhedens interessenter, herunder hvordan 
regnskabsbrugerne vurderede de ikke-reviderede årsregnskaber i forhold til samhandel, kreditgivning, 
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og finansiering. Særligt har vi fokuseret på regnskabsbrugers manglende mulighed for vurdering af 
fortsat drift, når revisor ikke kan oplyse om problemer herom, ved afgivelse af en erklæring om 
assistance med regnskabsopstilling. 
I vores teorigennemgang, afdækkede vi hvordan Danmark, i forhold til de øvrige EU-medlemslande, har 
været mere tilbageholdende med at implementere muligheden for fravalg af revision for virksomheder 
i regnskabsklasse B, ligesom vi i Danmark har været meget konservative i forhold til udnyttelse, af de 
maksimale grænser i EUs 8. regnskabsdirektiv. Samtidig omfattede vores teorigennemgang også 
revisors arbejde i forhold til ISA 570 om revision af going concern, og i forlængelse heraf også revisors 
arbejdshandlinger og rapporteringsmuligheder, ved de øvrige erklæringsstandarder. Vi har i den 
forbindelse konstateret et modstridende forhold, ved EUs krav om implementering af en mere 
omfattende ISA baseret revision, og på den anden side lempelserne af revisionspligten. Formålet med 
implementeringen af ISA standarderne var netop at højne kvaliteten af revisors arbejde, for at styrke 
investorernes tillid til årsregnskaberne. En implementering af de maksimale størrelsesgrænser, som de 
fremgår af EUs 8. regnskabsdirektiv, vil i Danmark svare til, at hele regnskabsklasse B kan undtages fra 
revision. 
Vores analyser har omfattet kvalitative analyser i form af interviews med udvalgte interessenter, som 
har bidraget med deres synspunkter til problemstillingen. Ligeledes har vi, til en bredere belysning af 
problemstillingen, indhentet kvantitative data i form af vores egen spørgeskemaundersøgelse blandt 
penge- og kreditinstitutter, virksomhedsejere/samhandelsparter og revisorer/rådgivere. 
Som indledning til vores analyser har vi valgt at inddrage relevante undersøgelser og rapporter, der 
hver især belyser de respektive interessenters holdninger til opgavens problemstilling. I forbindelse 
med vores analyse af høringssvarene ved de historiske lempelser af revisionen, som er sket over de 
seneste 12 år, har der bl.a. været fokus på det tab, som regnskabsbrugerne lider, når virksomhederne 
har fravalgt revision af årsregnskaberne. I relation til DAMVAD-rapporten, der i 2014 undersøgte de 
eksterne interessenters brug af årsrapporter for mindre virksomheder, blev årsrapporten fremhævet 
som den vigtigste enkeltstående informationskilde. Særligt blev de revisorpåtegnede årsrapporter 
tillagt høj troværdighed og kvalitet. Undersøgelsen konkluderede yderligere, at lempelserne på 
revisionsområdet formentlig ville påføre regnskabsbrugerne yderligere administrative byrder. 
Det giver naturligt nogle udfordringer i forhold til f.eks. penge- og kreditinstitutter, som ikke har 
sikkerhed for virksomhedernes regnskabsposter og dermed besværliggør belåningsmulighederne. I 
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relation DAMVAD-rapportens konstatering af revisors høje troværdighed, udviser størstedelen af FSRs 
mange rapporter ligeledes, at revisor konstaterer fejl i en stor andel af de regnskaber han håndterer, 
ligesom mange af fejlene, har påvirkning på virksomhedens skatte- og afgiftsbetalinger. Den 
samfundsmæssige problemstilling i forhold til et potentielt manglende skatteprovenu, som følge af 
revisors manglende assistance med opgørelse af skatter- og afgiftsbetalinger, er til gengæld langt 
sværere at afdække. I forhold til den offentlige debat er det problematisk, at myndigheder såsom SKAT, 
Erhvervsstyrelsen, og SØIK ikke kan udtale sig kritisk i forhold til deres loyale tilhørsforhold til den 
siddende regering. I et enkelt høringssvar i 2010 stillede foreningen for Dansk Told & Skatteforbund sig 
kritiske overfor yderligere lempelser, idet de mener det ville give flere virksomheder mulighed for 
skatteunddragelse. Langt de fleste af regeringernes svar, på de kritiske høringssvar om potentiel 
skatteunddragelse er, at der blot skal tilføres yderligere ressourcer til de kontrollerende myndigheder. 
Her mener vi, at dette blot er udtryk for at flytte den administrative byrde, fra virksomhederne, til den 
kontrollerende myndighed.  
DIs holdning til revision er generelt, at den kun skal udføres hvis den tjener et formål for virksomheden 
og således skal være frivillig for alle regnskabsklasser. Når man sammenholder denne holdning, med 
alle de analyser og rapporter der har været udarbejdet de seneste år, også fra andre end FSR, som 
åbenlyst værner om revisors hverv, er resultatet i langt de fleste tilfælde, at revisionen er 
værdiskabende, ikke blot for virksomheden selv, men også omgivelserne.  Om end vi er enige med 
Kristian Koktvedgaard og de to andre interviewede, om at revisors rolle i fremtiden vil udvikle sig i takt 
med en større digitalisering, mener vi samtidigt at et fuldstændigt frivilligt revisionsvalg vil give 
virksomhederne frit spil til både bevidst og ubevidst at manipulere deres regnskabsdata, da kendskabet 
til lovgivningen herom er omfattende og i mange tilfælde altoverskyggende for den lille 
virksomhedsejer.  
I forhold til vurdering af going concern roser FSR revisorerne, og dermed til dels også sig selv som 
brancheorganisation for revisorer, idet deres analyser viser, at revisor i langt de fleste konkurser har 
gjort opmærksom på problemer med fortsat drift i virksomheden. Det er imidlertid kun en mulighed 
for revisor, at gøre opmærksom herpå, når der afgives en erklæring med sikkerhed, hvilket 
diskvalificerer mere end en tredjedel af de danske virksomheder. Disse virksomheders eksterne 
regnskabsbrugere har således slet ingen sikkerhed for, at de der udvises et retvisende billede af 
årsregnskabet. I forbindelse med vores spørgeskemaundersøgelse er vi blevet opmærksomme på, at 
mange af vores respondenter ikke har tilstrækkeligt kendskab til revisors ansvar i forbindelse med 
vurderingen af going concern. Over 42 % af respondenterne mener, at revisor skal kunne forudsige 
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fremtidige begivenheder eller forhold, som er afgørende for om virksomheden ikke længere lever op til 
forudsætningen om fortsat drift.  
Det er dog positivt, at mange virksomheder i forlængelse af fravalg af revision, aktivt tilvælger 
assistance med regnskabsopstilling. Det vores opfattelse at revisor i disse tilfælde alligevel retter 
alvorlige fejl i årsregnskaberne, ligesom opgørelsen af den skattepligtige indkomst sker med bistand fra 
revisor. Dette er både vores egen erfaring, men også en af de ting som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
påpeger i deres rapport fra 2005. Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant opfatter vi dog 
efterhånden som udhulet rolle, taget i betragtning af, at over halvdelen virksomhederne i 2015 havde 
fravalgt den traditionelle revision med høj grad af sikkerhed.  
Politikernes ønske om lempelser af revision, går på de store administrative besparelser som 
virksomhederne menes at opnå. Vi er dog ikke overbevist om, at der er tale om reel besparelse. Når 
virksomhederne fravælger revision og regnskabsbruger ikke får sikkerhed for validiteten i 
årsrapporterne medfører det i stedet, at den administrative byrde overgår til virksomhedernes 
interessenter, såsom penge- og kreditinstitutter, samhandelsparter og SKAT. Hvis disse 
regnskabsbrugere ønsker sikkerhed for, hvorvidt virksomhedernes regnskabsgrundlag er korrekt, må 
de enten selv udføre yderligere arbejdshandlinger eller kræve revision af virksomhedens årsregnskab.  
Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR – Danske revisor anførte i vores interview med hende, at FSRs 
primære fokus har været, at supplere den offentlige debat og især den lovgivende magt, med 
undersøgelser og analyser der påviser effekten af revisors fravær i virksomhedernes årsrapporter. Det 
er vores opfattelse, at FSR i større grad skulle føre en mere målrettet oplysningskampagne til dem der i 
sidste ende bliver berørt af et fravalg, nemlig virksomhedsejerne og deres interessenter. 
I forhold til regnskabsbrugerens udbytte af revisors erklæring om assistance med regnskabsopstilling er 
det vores vurdering, at erklæringen i sin nuværende form ikke er anvendelig til regnskabsbrugerens 
vurdering af fortsat drift. Henset til, at en stor del af vores spørgeskemarespondenter er af den 
overbevisning, at det er revisors ansvar at forudse fremtidige forhold der har indvirkning på 
virksomhedens evne til fortsat drift, mener vi at man bør overveje at tilpasse erklæringen om 
assistance med regnskabsopstilling, således at fortsat drift i en vis udstrækning omtales. Vælger man at 
indarbejde krav om revisors stillingen tagen til fortsat drift ved denne type erklæring, vil det have 
indvirkning på revisors arbejdsomfang, hvilket vil medføre en meromkostning for virksomheden.  



 

119 
 

I sidste ende er det vores vurdering at udbyttet ved en sådan erklæring, hvor revisor afdækker 
eventuelle problemer med fortsat drift, vil have en positiv effekt for virksomhedens interessenter og 
for samfundsøkonomien. 
 
6. Perspektivering 

I forlængelse af afhandlingens problemstilling og den efterfølgende konklusion vil det være relevant, at 
se på revisors rolle i fremtiden. Hvis regeringens ambitioner om indførsel af automatisk 
erhvervsrapportering på grundlag af direkte adgang til virksomhedernes data bliver en realitet, vil 
lovkravet om revision måske frafalde fuldstændigt. Det er derfor nødvendigt for revisor, at han er 
omstillingsparat, og i større grad tilbyder værdiskabende ydelser samt, at der i højere grad skal 
fokuseres på analytiske arbejdshandlinger. Omvendt er adgangen til virksomhedens data ikke brugbart 
for Erhvervsstyrelsen og de øvrige myndigheder, hvis datagrundlaget ikke er troværdigt og validt. Det 
kunne derfor være relevant, at fokusere på revisors uddannelse og den fremadrettede rolle.  
Særligt kan det konstateres, at revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant i den grad 
indskærpes ved det stigende fravalg af revision. Tendensen igennem de seneste 12 års lovarbejde om 
lempelse af revision, har været afsluttende bemærkninger om, at der skal tilføres yderligere midler til 
de udøvende kontrolmyndigheder såsom SKAT, erhvervsstyrelsen og SØIK. Det kunne således være 
interessant, at undersøge hvorvidt der er tilført tilstrækkelige midler til kontrolmyndigheder, der tilsvar 
det afsavn offentligheden lider ved de ikke-reviderede virksomheder. 
I relation til eventuelt yderligere lempelse på revisionsområdet, er det vores opfattelse, at bl.a. penge- 
og kreditinstitutters holdninger til fravalg af revision ikke har haft tyngde i forhold til vedtagelser af de 
historiske lempelser af revisionspligten og, at deres holdninger bør fylde mere i den offentlige debat. 
Det er endvidere vores opfattelse, at virksomhedernes fravalg af revision, hvad enten det er ifølge 
aftale med deres penge- og kreditinstitut, har økonomiske konsekvenser for deres engagementer. Det 
kunne derfor være interessant, at undersøge fremmedfinansieringen i virksomheder uden revision, og 
afdække omfanget af private sikkerhedsstillelser og hvilke økonomiske konsekvenser det har for disse 
virksomheder. 
Endvidere kunne det være interessant at fokusere yderligere på virksomhedernes valg af udvidet 
gennemgang, som siden 2013 har været muligt at tilvælge for virksomheder i regnskabsklasse B. 
Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR - Danske revisorer, var ganske tilfreds over, at 11 % de 
danske virksomheder havde tilvalgt udvidet gennemgang i 2015. I relation hertil kunne det være 
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interessant at afdække, hvorvidt tilvalget af udvidet gennemgang har været værdiskabende for 
virksomheden, herunder om det har haft en positiv effekt overfor penge- og kreditinstitutter og den 
generelle samhandel blandt erhvervsdrivende.  
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Bilag 1: Spørgeramme til Dansk Industri  
Indledende spørgsmål: 

- Præsentation af dig selv, dit karriereforløb og din erfaring med regnskabsbrugere/revisorer - Hvem er DI og hvilket formål har DI som organisation? - Hvordan arbejder DI i praksis, på et generelt plan? - Hvordan inddrager I jeres medlemmers holdninger til jeres foreningsarbejde? - Hvordan sikre I jer, at der konsensus mellem DI’s officielle holdning og medlemmernes holdning? - Hvordan sikre DI sig, at foreningens medlemmer får politisk indflydelse på de EU forordninger der implementeres? - Hvad er DI’ holdning, som interesseorganisation, til lempelser af revisionspligten? - Hvordan reagere DI’s medlemmer på lempelserne, positivt/negativt?  
o Positiv/negativ – hvorfor tror I jeres medlemmer har denne holdning? - Er medlemmernes holdninger i overensstemmelse med DI?  Konkrete spørgsmål: 

- Hvordan vurderer DI effekten af de stigende lempelser på revisionspligten? - Hvad tror du er årsagen til, at så mange virksomheder fravælger revisionspligten? - Hvilke tiltag har DI gjort for at informere regnskabsbrugere og interessenter om de mistet regnskabsoplysninger der kommer i forlængelse af lempelserne? - Har I erfaringer med, at jeres medlemmer har vurderet regnskaber på baggrund af revisionspåtegninger uden sikkerhed, som efterfølgende har haft negativ  - Hvilke konsekvenser tror du, at et stigende fravalg af revisionspligten vil medføre? - Tror du et stigende fravalg af revisionspligten, vil medføre en meromkostninger for DI’ medlemmer? - Er DI i besiddelse af medlemsundersøgelser i forhold til revision og regnskab? - Inddrag resultatet af spørgeskemaundersøgelserne  
Refleksion/diskussion: 

- Hvordan ser revisors arbejde ud om 10 år? - Hvilke tanker gør DI sig om de stigende lempelser i revisionspligten? - Hvor langt væk skal vi fra revisionen? (Senest implementering mikroregnskaber) - Hvilke langsigtet konsekvenser har det stigende fravalg af revisionspligten på den måde erhvervslivet fungere på i dag og så om 10 år?  
  



 

 

Bilag 2: Spørgeramme til FSR – Danske Revisorer 
 
Indledende spørgsmål: 

- Præsentation af dig selv, dit karriereforløb og din erfaring med regnskabsbrugere/revisorer - Hvem er FSR og hvad består jeres arbejde i? - Hvordan sikrer FSR sig, at foreningen af revisorer får politisk indflydelse på de EU forordninger der implementeres? - Hvorfor lempes der så meget på revisionspligten de seneste få år?  
Konkrete spørgsmål: 

- Hvad er FSR’s holdning til de seneste års lempelser af revisionspligten? - Hvordan vurderer FSR effekten af de stigende lempelser på revisionspligten? - Hvilke tiltag har FSR gjort overfor danske politikere i forhold til høringer ifm. med implementeringen af lempelserne? - Mener du, at medlemmernes generelle holdning til lempelserne af revisionspligten, er i overensstemmelse med FSR holdning? - Hvilke tiltag har FSR gjort for at informere regnskabsbrugere og interessenter om de konsekvenser der kommer i forlængelse af lempelserne? - Har FSR gjort nogen tiltag i forhold til SKAT og Erhvervsstyrelsen?  
o Hvad er FSR’s vurdering af SKAT og Erhvervsstyrelsens holdning til lempelserne? - Har FSR drøftet problemstillingen om manglende revisionspåtegninger med penge- og kreditinstitutter? 
o Hvordan forholder de sig til problemstillingen? - Hvis revisor før var offentlighedens tillidsrepræsentant/vagthund – hvem udfylder så den rolle ved fravalg af revisionspligten? - Hvad er årsagerne til, at mange revisorer rådgiver deres klienter til at fravælge revisionspligten? - Kan revisor have en fordel i, at få sine klienter til at fravælge revisionspligten? - Set i lyset af de tiltagende fravælges af revisionspligten, tror du så regnskabsbruger vil tillægge revisors påtegning mere eller mindre værdi på revisionserklæringer med høj grad af sikkerhed? - Tror du det vil skade revisors omdømme, at der afgives et utal af ”blanke assistance erklæringer”, som regnskabsbrugere fejlagtig fortolker som en blank revisor påtegning? - Er FSR i besiddelse af undersøgelser om, hvad de økonomiske konsekvenser af lempelserne får for det offentlig system (momsunddragelser, manglende indtægtsregistrering, private omkostninger medtages etc.) - Føler du, at FSR (og derved revisorerne) er blevet hørt i den offentlige debat/holdning til lempelser til revisionspligten? - Inddrag resultatet af spørgeskemaundersøgelserne  

Refleksion/diskussion: 
- Hvordan ser revisors arbejde ud om 10 år? 



 

 

- Hvilke tanker gør FSR sig om de stigende lempelser i revisionspligten? - Hvor langt væk skal vi fra revisionen? (Senest implementering mikroregnskaber) - Hvilke langsigtet konsekvenser har det stigende fravalg af revisionspligten på den måde erhvervslivet fungere på i dag og så om 10 år?  
  



 

 

Bilag 3: Spørgeramme til Arbejdernes Landsbank 
 
Indledende spørgsmål: 

- Præsentation af dig selv, dit karriereforløb og din erfaring med regnskabsbrugere/revisorer - Præsentation af Arbejdernes Landsbank (kreditafdeling/erhvervsafdeling) og hvad består dit arbejde i? - Hvordan foregår samarbejde med kundernes egne bankrådgiver og jeres kreditafdeling? - Hvordan foregår det i praksis, når selskaber ønsker finansieringer gennem Arbejdernes Landsbank?  
Konkrete spørgsmål: 

- Hvordan foregår jeres kreditvurderinger i praksis? - I hvor stor en grad indgår virksomhedernes seneste årsrapport, i jeres vurdering af virksomhedernes evne til fortsat drift, i forhold til budgetter og en aktuel bogføringsbalance? - Hvilke parametre fokusere I på, i kundernes regnskab, når I skal kreditvurdere? - I hvor stor grad indgår revisors påtegning i jeres kreditvurdering? - Har en revisionspåtegning, med høj grad af sikkerhed, stor indflydelse på jeres kreditgivning? - Har revisors forbehold og supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, indflydelse på kreditgivningen? - Hvilke område i årsrapporterne tillægges størst værdi, når I skal vurdere selskabernes evne til fortsat drift? - Er der forskel på jeres krav ved kreditgivning til selskaber med- og uden revision? - Er der flere arbejdshandlinger i forbindelse med en kreditgivning, når selskabets årsrapport ikke er revideret? - Har det direkte økonomiske konsekvenser for jeres kunders bankengagement, når de fravælger revisionspligten? - Hvad er Arbejdernes Landsbanks holdning til de seneste års lempelser af revisionspligten? - Hvordan vurderer Arbejdernes Landsbank effekten af de stigende lempelser på revisionspligten? - Har det stigende fravalg i revisionspligten, medført nogen ændringer i forhold til hvordan I kreditvurderer jeres kunder? - I hvor høj grad bliver banken spurgt inden kunderne fravælger revisionspligten, og hvor stor indflydelse føler I, at I har på kundernes fravalg af revisionspligten? - Har Arbejdernes Landsbank (evt. gennem finansforbundet) gjort nogen tiltag overfor danske politikere i forhold til høringer ifm. med implementeringen af lempelserne? - Hvilke tiltag har Arbejdernes Landsbank gjort for, at informere deres kunder om de konsekvenser, der er ved fravalg af revisionspligten?  
Refleksion/diskussion: 

- Hvordan ser Arbejdernes Landsbank samarbejdet med revisor om 10 år? 



 

 

- Hvilke tanker gør Arbejdernes Landsbank sig om de stigende lempelser i revisionspligten? - Har Arbejdernes Landsbank gjort tiltag for at ”belønne” de kunder der får revideret deres regnskaber? - Kunne man forstille sig, at man ved kreditvurdering går væk fra de historiske regnskabstal(årsrapporter), og fremadrettet fokusere på realtime regnskabstal?  - Dansk Industri mener, at bankerne allerede er i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at vurdere kundernes økonomi ud fra deres bankposteringer (DI mener, at nødvendigheden for en årsrapport er ikke tilstede i de fleste tilfælde). Er I enig i det? - Hvilke langsigtet konsekvenser har det stigende fravalg af revisionspligten på jeres samarbejde med jeres kunder i dag og så om 10 år?  
  



 

 

Bilag 4: Spørgeskema 
 
Kort introduktion til spørgeskemaet 
 

1. Hvilken type regnskabsbruger definerer dig bedst, ved dit arbejde med årsrapporter? - Bank / Kreditinstitut - Leverandør / Kunde / Samarbejdspartner - Revisor / Rådgiver - Andet (Angiv venligst)  
2. Hvor mange års erfaring har du? - 0-2år - 3-5år - 5-8år - >8år  
3. Hvor mange ansatte er der, i den virksomhed du arbejder i? - <10 ansatte - 10-49 ansatte - 50-249 ansatte - >250 ansatte  
4. Hvor mange årsrapporter har du håndteret som led i dit arbejde i 2015? - 0 - 1-20 - 21-50 - 51-100 - >100  
5. Hvilke typer virksomheder håndterer du oftest? - Regnskabsklasse A - Regnskabsklasse B (uden revisionspligt) - Regnskabsklasse B (med revisionspligt) - Regnskabsklasse C - Regnskabsklasse D - Ved ikke  
6. Hvilke erklæringstyper håndterer du oftest? - Revision - Udvidet gennemgang - Review - Assistance med opstilling - Ved ikke  



 

 

7. I forbindelse med din gennemgang af årsrapporten, læser du da revisionspåtegningen? - Ja - Nej   Hvis nej: Hvorfor læser du ikke revisors påtegning (vælg gerne flere):  - Den har ikke nogen informationsværdi - Påtegningen er uforståelig - Jeg forventer at regnskabet er i orden - Jeg har hørt regnskabet er i orden - Det er en standard skrivelse fra revisor  
8. Har du en god forståelse af, hvad det kræver for at et selskab opfylder going concern forudsætningen? - Ja - Nej - Ved ikke Hvis ja: hvad betyder det at et selskab opfylder going concern forudsætningen - Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 3 måneder fra balancedagen - Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 6 måneder fra balancedagen - Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 12 måneder fra balancedagen  
9. Har det nogen betydning for din vurdering af virksomheden, om revisor afgiver en ikke modificeret påtegning (en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger)? - Ja - Nej - Ved ikke  - Uddyb gerne 10. Hvilke informationskilder tillægger du størst værdi ved din egen vurdering af going concern? (Vælg gerne flere) - Ledelsens vurdering af going concern - Egenkapital (negativ/positiv) - Selskabets evne til at overholde lånebetingelser - Revisors påtegning - Verserende retssager - Væsentlige nøgletal - Begivenheder efter regnskabsafslutningen - Budgetter/forecasts - Andet (Angiv venligst)  
11. Hvilke forhold tror du påvirker revisors vurdering af going concern? (Vælg gerne flere)  - Ledelsens vurdering af going concern - Egenkapital (negativ/positiv) - Selskabets evne til at overholde lånebetingelser - Mulighed for at långiver tilbagekalder finansiel støtte - Verserende retssager - Væsentlige nøgletal - Begivenheder efter regnskabsafslutningen 



 

 

- Andet (Angiv venligst)  
12. Hvad mener du, er revisors ansvar med henblik på vurdering af going concern? - Revisor skal kunne forudse fremtidige begivenheder eller forhold, som afgør at virksomheder ikke længere lever op til going concern forudsætningen - Revisor skal overveje ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen  
13. Vurder følgende udsagn (enig/uenig) - Det er vigtigt for regnskabsbruger (leverandør/bank/kunder etc.) at regnskabet er aflagt med høj grad af sikkerhed/revision - Revisors påtegning på regnskabet tillægges stor værdi ved vurdering af virksomheden - Udvidet gennemgang med tilvalg af specifikke arbejdshandlinger på væsentlige områder tillægges lige så stor sikkerhed, som ved revision - Lavere grad af sikkerhed ved revisors påtegning medfører lavere troværdighed over for virksomheden - En lempelse af revisionspligten vil lette de administrative byrder for virksomheden - En lempelse af revisionspligten vil øge de administrative byrder for ekstern regnskabsbruger (leverandør/bank/kunder etc.) ved vurdering af virksomheden  
14. Hvad er din holdning til revisionspligten? - Revisionspligten skal være frivillig for alle regnskabsklasser - Revisionspligten skal lempes markant (fx ingen revisionspligt for regnskabsklasse B) - Revisionspligten skal lempes delvist - Revisionspligten skal forblive uændret - Revisionspligten skal udvides delvist - Revisionspligten skal pålægges alle regnskabsklasser - Andet (Angiv venligst)  - Uddyb gerne  
15. Hvad mener du er de største fordele ved at lempe revisionspligten? (Angiv maksimalt 3 svarmuligheder) - Lettere administrativ byrde for virksomhederne - Mere konkurrencedygtige virksomheder på det globale marked - Øgede muligheder for vækst og iværksætteri - Der tages højde for, at behovet for revision for regnskabsklasse B virksomheder ikke er det samme som for større virksomheder - Forbedre mulighederne for, at virksomhederne kan vælge den revisorydelse, der passer virksomheden bedst - Forbedre virksomhedens muligheder for at bruge revisor i rådgivningssammenhæng - Mindre kontrol - Der er ingen fordele - Andet (Angiv venligst)  - Uddyb gerne  



 

 

16. Hvad mener du de største ulemper ved at lempe revisionspligten? (Angiv maksimalt 3 svarmuligheder) - Regnskabsbruger mister anmærkninger i revisionspåtegningen - Informationsværdien i årsrapporterne formindskes - Manglende kontrol af regnskabstal - Tilliden til regnskabet hos virksomhedens interessenter formindskes - Virksomhedens kreditværdighed formindskes over for banker og långivere - Større risiko for, at afregning af skatter og afgifter ikke sker korrekt - Større risiko for bedragerier og anden økonomisk kriminalitet - Der er ingen ulemper - Andet (Angiv venligst)  - Uddyb gerne  
  



 

 

Bilag 5: E-mail til erhvervsrådgivere i banker og kreditinstitutter 
 
Emnefelt:  
Lempelse af revisionspligten - set fra kreditgivers synspunkt 
Besked:  
Vi er to cand.merc.aud. studerende fra CBS, som er ved at skrive vores kandidatafhandling. I den 
forbindelse vil vi gerne bede om din hjælp, til at besvare vores spørgeskema, da dette blandt andet 
vedrører dit synspunkt, som følge af dit job som erhvervsrådgiver. 
 
Formålet med spørgeskemaet er at undersøge, hvilke fordele og ulemper de seneste års lempelser af 
revisionspligten har for den eksterne regnskabsbruger, herunder med et særligt fokus på vurderingen af 
virksomhedernes evne til fortsat drift. 
 
Din besvarelse vil være anonym og tager ca. 5 minutter at besvare. 
 
Link til spørgeskema: https://surveys.enalyzer.com/?pid=haq8r5dp 
 
Med venlig hilsen 
Katrine Jensen og Henrik Rugaard Petersen 
 
  



 

 

Bilag 6: E-mail til leverandører og samarbejdspartnere 
 
Emnefelt: 
Kontrollerer du årsregnskabet på nye kunder eller forretningsforbindelser?... Og føler du dig overbevist om, 
at tallene er korrekte? 
Besked:  
En nyligt offentliggjort undersøgelse fra FSR (foreningen af statsautoriserede revisorer) viser, at revisor 
finder fejl i 7 ud af 10 regnskaber. Samtidig ses en stigende tendens til, at mange virksomheder fravælger 
revisionspligten med risiko for, at fejl ikke opdages og ej heller korrigeres. 
  
Muligheden for fravalg af revisionspligten blev indført med henblik på, at virksomhederne skulle opnå store 
administrative besparelser, idet man kunne undgå det dyre revisorhonorar. I rigtig mange små- og 
mellemstore virksomheder, har en revision ikke den store værdi for indehaveren. Men hvordan forholder 
det sig for samarbejdspartnerne? 
  
Vi er to studerende på handelshøjskolen i København der, i forbindelse med en afhandling ønsker, at 
afdække erhvervslivets erfaringer og holdninger til det stigende fravalg i revisionspligten. 
  
I den forbindelse vil vi gerne bede om din hjælp til, at besvare vores spørgeskema. Vi vil meget gerne høre, 
hvordan du vurderer nye kunder, og om du gennemgår deres regnskaber inden du indgår i et samarbejde. 
Kan din vurdering af en potentiel samarbejdspartner ændre sig, hvis deres regnskaber ikke er 
tilfredsstillende eller hvis regnskabet ikke revideret? 
 
Formålet med spørgeskemaet er at undersøge, hvilke fordele og ulemper de seneste års lempelser af 
revisionspligten har for den eksterne regnskabsbruger, herunder med et særligt fokus på vurderingen af 
virksomhedernes evne til fortsat drift. 
  
Din besvarelse vil være anonym og tager ca. 5 minutter at besvare.  
   
Link til spørgeskema: https://surveys.enalyzer.com/?pid=haq8r5dp 
   
Vi takker for din tid og sætter stor pris på din besvarelse. 
   
Med venlig hilsen 
Katrine Jensen og Henrik Rugaard Petersen 



 

 

Bilag 7: Selvstændige i 2015 jf. Danmarks Statistik 
 
Søgt den 3. marts 2017 
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Bilag 8: Resultat af spørgeskemaundersøgelse - alle gennemførte besvarelser
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Svar status

Total Svar status gennemført

0.0%Ikke svaret

0.0%Afvist

0.0%Ufuldstændig

100.0%Gennemført

106

Hvilken type regnskabsbruger definerer dig bedst, ved dit arbejde med årsrapporter?

Total Svar status gennemført

9.4%Bank / Kreditinstitut

37.7%Leverandør / Kunde / Samarbejdspartner

41.5%Revisor / Rådgiver

11.3%Andet (angiv venligst)
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Hvor mange ansatte er der, i den virksomhed du arbejder i?

Total Svar status gennemført

28.3%< 10 ansatte

34.0%10 - 49 ansatte

17.0%50 - 250 ansatte

20.8%> 250 ansatte

106

Hvor mange årsrapporter har du håndteret som led i dit arbejde det seneste år?

Total Svar status gennemført
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0 1 - 20 21 - 50 51 - 100 > 100
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15.1%

7.5%

0%

25%

50%

75%

100%



106

Hvilke typer virksomheder håndterer du oftest?

Total Svar status gennemført

106

Hvilke erklæringstyper håndterer du oftest?

Total Svar status gennemført

Side 1 | 4Powered by Enalyzer | %u200E11%u200E. %u200Emarts%u200E %u200E2017%u200E %u200E11%u200E:%u200E26

Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B
(uden revisionspligt)

Regnskabsklasse B
(med revisionspligt)

Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Ved ikke

8.5%
16.0%

42.5%

12.3% 1.9%
18.9%
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Revision Udvidet gennemgang Review Assistance med
regnskabsopstilling

Ved ikke

56.6%

9.4%

6.6%
12.3% 15.1%
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50%
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I forbindelse med din gennemgang af årsrapporten, læser du da revisionspåtegningen?

Total Svar status gennemført

94.3%Ja

5.7%Nej

6

Hvorfor læser du ikke revisors påtegning? (Vælg gerne flere svarmuligheder)

Total Svar status gennemført
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Den har ikke nogen
informationsværdi

Påtegningen er
uforståelig

Jeg forventer
regnskabet er i orden

Jeg har hørt regnskabet
er i orden

Det er en
standardskrivelse fra

revisor

Andet

33.3%

16.7% 16.7%
0.0%

50.0%

16.7%

0%

25%

50%

75%

100%



106

Har du en god forståelse af, hvad det kræver for at et selskab opfylder going concern (virksomhedens evne til
fortsat drift) forudsætningen?

Total Svar status gennemført

87.7%Ja

8.5%Nej

3.8%Ved ikke

93

Hvad betyder det, at et selskab opfylder going concern forudsætningen

Total Svar status gennemført

1.1%Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 3 måneder fra balancedagen

5.4%Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 6 måneder fra balancedagen

93.5%Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 12 måneder fra balancedagen
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106

Har det nogen betydning for din vurdering af virksomheden, om revisor afgiver en ikke modificeret påtegning
(en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger)?

Total Svar status gennemført

89.6%Ja

6.6%Nej

3.8%Ved ikke

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

21

Uddyb gerne 

Total Svar status gennemført

Side 1 | 7Powered by Enalyzer | %u200E11%u200E. %u200Emarts%u200E %u200E2017%u200E %u200E11%u200E:%u200E26

21
Fritekstbesvarelser



106

Hvilke informationskilder tillægger du størst værdi ved din egen vurdering af going concern (virksomhedens
evne til fortsat drift)? (Vælg gerne flere svarmuligheder)

Total Svar status gennemført

106

Hvilke forhold tror du påvirker revisors vurdering af going concern (virksomhedens evne til fortsat drift)?
(Vælg gerne flere svarmuligheder)

Total Svar status gennemført
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Ledelsens
vurdering af
going concern

Egenkapital
(negativ/positi

v )

Selskabets
evne til at
overholde

lånebetingelser

Revisors
påtegning

Verserende
retssager

Væsentlige
nøgletal

Begivenheder
efter

regnskabsafslu
tningen

Budgetter/fore
casts

Andet (angiv
venligst)

31.1%

84.0%

34.0%

62.3%

21.7%

58.5%

31.1%

22.6%

3.8%

0%

25%

50%

75%

100%

Ledelsens
vurdering af
going concern

Egenkapital
(negativ/positiv)

Selskabets evne
til at overholde
lånebetingelser

Mulighed for at
långiver

tilbagekalder
finansiel støtte

Verserende
retssager

Væsentlige
nøgletal

Begivenheder
efter

regnskabsafslutni
ngen

Andet (angiv
venligst)

41.5%

77.4%

58.5% 59.4%

40.6%
45.3%

51.9%

3.8%

0%

25%

50%

75%

100%



106

Hvad mener du revisors ansvar er, med henblik på vurdering af going concern (virksomhedens evne til fortsat
drift)?

Total Svar status gennemført

42.5%Revisor skal forudse fremtidige begivenheder eller forhold, som afgør at virksomheder ikke længere lever op til going concern forudsætningen

46.2%Revisor skal overveje ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen

11.3%Ved ikke

106

Vurder følgende udsagn

Total Svar status gennemført

1 - Meget uenig

2 - Uenig

3 - Neutral

4 - Enig

5 - Meget enig

Ved ikke
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Det er vigtigt for
regnskabsbruger

(leverandør/bank/kunder
etc.) at regnskabet er
aflagt med høj grad af
sikkerhed/revision

Revisors påtegning på
regnskabet tillægges

stor værdi ved
vurdering af
virksomheden

Udvidet gennemgang
med tilvalg af
specifikke

arbejdshandlinger på
væsentlige områder
tillægges lige så stor
sikkerhed, som ved

revision

Lavere grad af
sikkerhed ved revisors
påtegning medfører
lavere troværdighed

over for virksomheden

En lempelse af
revisionspligten vil lette
de administrative byrder

for virksomheden

En lempelse af
revisionspligten vil øge
de administrative byrder

for ekstern
regnskabsbruger

(leverandør/bank/kunder
etc.) ved vurdering af

virksomheden

63.2%
48.1%

27.4%
17.0%

24.5%

34.0%

43.4%

24.5%

44.3%

37.7%

43.4%29.2%

19.8%

21.7%

14.2%21.7%
16.0%

0

50

100

150



106

Hvad er din holdning til revisionspligten?

Total Svar status gennemført

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

9

Uddyb gerne

Total Svar status gennemført
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Revisionspligten
skal være frivillig

for alle
regnskabsklasser

Revisionspligten
skal lempes

markant (fx ingen
revisionspligt for

regnskabsklasse B)

Revisionspligten
skal lempes delvist

Revisionspligten
skal forblive
uændret

Revisionspligten
skal udvides delvist

Revisionspligten
skal pålægges alle
regnskabsklasser

Andet (angiv
venligst)

1.9%
5.7%

12.3%

51.9%

9.4%

17.9%
0.9%

0%

25%

50%

75%

100%

9
Fritekstbesvarelser
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Hvad mener du er de største fordele ved at lempe revisionspligten? (Angiv maksimalt 3 svarmuligheder)

Total Svar status gennemført

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

4

Uddyb gerne

Total Svar status gennemført

Side 1 | 11Powered by Enalyzer | %u200E11%u200E. %u200Emarts%u200E %u200E2017%u200E %u200E11%u200E:%u200E26

Lettere
administrativ
byrde for

virksomhedern
e

Mere
konkurrencedy

gtige
virksomheder
på det globale

marked

Øgede
muligheder for
vækst og

iværksætteri

Der tages
højde for, at
behovet for
revision for

regnskabsklas
se B

virksomheder
ikke er det
samme som
for større

virksomheder

Forbedre
mulighederne

for, at
virksomhedern
e kan vælge

den
revisorydelse,
der passer

virksomheden
bedst

Forbedre
virksomhedens
muligheder for

at bruge
revisor i

rådgivningssa
mmenhæng

Mindre kontrol Der er ingen
fordele

Andet (Angiv
venligst)

50.9%

4.7%
11.3%

30.2%

45.3%

21.7%
15.1%

23.6%

1.9%
0%

25%

50%

75%

100%

4
Fritekstbesvarelser
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Hvad mener du de største ulemper ved at lempe revisionspligten? (Angiv maksimalt 3 svarmuligheder)

Total Svar status gennemført

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

4

Uddyb gerne

Total Svar status gennemført
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Regnskabsbru
ger mister

anmærkninger i
revisionspåteg

ningen

Informationsv
ærdien i

årsrapporterne
formindskes

Manglende
kontrol af

regnskabstal

Tilliden til
regnskabet hos
virksomhedens
interessenter
formindskes

Virksomhedens
kreditværdighe
d formindskes

over for
banker og
långivere

Større risiko
for at

afregning af
skatter og
afgifter ikke
sker korrekt

Større risiko
for bedragerier

og anden
økonomisk
kriminalitet

Der er ingen
ulemper

Andet (angiv
venligst)

24.5%
28.3%

45.3%

52.8%

41.5%

29.2%

37.7%

5.7%
0.0%

0%

25%

50%

75%

100%

4
Fritekstbesvarelser
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Rapportfiltre

Svar status gennemført

1. Der skal være en "ren" påtegning, ellers overvejer vi meget grundigt om vi vil

indgå et samarbejde

2. Virksomheden vil i de fleste tilfælde stræbe efter at aflægge regnskaber som

underskrives uden forbehold. Specielt set i forholdet til omverdenen, investorer,

leverandører og kunder.

3. Revisor bør jo meddele forbehold hvis ikke han er enig i f.eks. aktivers

værdiansættelse eller supplerende oplysninger hvis kan konstaterer f.eks.

ansvarspådragende forhold.

4. Det kommer an på, hvilken slags påtegning man får, der kan sagtens være

nogle, som er uden betydning.

5. Selv om jeg ikke læser revisorpåtegningen skanner jeg om der er kritiske

bemærkninger fra revisor.

6.Man har desværre i længere tid set en tendens til at firmaer er gået konkurs kort

tid efter at en revisor har sat en uforbeholden påtegning på årsrapporten - det er

ikke rimeligt, men man bør ikke kun nøjes med at se på denne påtegning -

regnskabet bør ligeledes analyseres.

7. Det er en blåstempling af at virksomheden er sund, og at den at følger love og

regler samt at den drives på fornuftig vis med gode retningslinjer og kontroller.

8. Jeg arbejder i en industri med et meget langsigtet perspektiv, hvorfor stor tiltro til

fremtiden er væsentlig. revisionsforbehold er et alarmsignal.

9. Ja og nej - det er jo som regel bare en standard tekst. Hvis usikkerhed -

sammenholdes ofte med CVR registeret, hvor historikken osv. aflæses.

10. ja det giver en sikkerhed/tryghed

11. Ved kreditvurdering af et selskab er det vigtig for mig at regnskabet er uden

forbehold, hvis der er forbehold vil jeg være skeptisk over for selskabet

12. En påtegning med forbehold eller supplerende oplysinger indikerer at revisor er

uenig med ledelsens aflæggelse af årsrapporten. Derfor bør man være mere obs på

regnskabet.

13. En blank påtegning er at foretrække. Der ved man, at virksomheden har opfyldt

lovkrav

14.Going concern, indberetning til tiden mv, giver indtryk af om det er et godt

selskab

15.Med kendskab til kreditinstutters kreditvurdering af virksomheder, så må det

konstateres at en modifikation oftest hvis ikke altid trækker ned i kreditvurderingen

og dermed skader virksomheden. Der er forskellige grader af modifikationer og

som det tyder på, så er der nogle kreditvurderingspolitiker hvor en "svag"

modifikation vejer ligeså meget som en "tung/alvorlig". Der er forskel på forbehold

og supplerende oplysninger, men vi kan være enige om at de begge indikerer at

ikke alt kører på skinnerne i selskabet.

16. Hvis revisor afgiver en blank påtegning forventer jeg som regnskabsbruger at

årsrapporten giver et retvisende billede af selskabet

17. alt har betydning - hvis der er påtegning uden forbehold - forventer jeg at

revisor står indenfor det som bekendtgørelsen foreskriver.

18. i forhold til kreditgivning og vurdering af f.eks. virksomhedspanter er det

væsentligt

19. Der henvises typisk til note 1.

20. Læser altid påtegningen , men det kommer an på hvad der står om det har

betydning for min vurdering

21. en modificeret påtegning er oftes et udtryk for, at der ikke er styr på en eller

flere vigtige ting.

1. Jeg mener godt, vi kan fortsætte med en uændret revisionspligt. En alternativ

metode til vurdering af et selskab kan også være brugen af factoring selskaber,

således at man sælger sine tilgodehavender, men kun på godkendte virksomheder.

2. lempelse af revisionspligt, er en kæmpe misforståelse udført af lovgivere som

ikke har begreb om konsekvenserne af deres handlinger. på linje med etablering af

IVS selskabet uden kapitalkrav fremmer lovgiverne muligheden for bevidst snyd

og "plattenslageri". har selv konstateret betydelige fejl i regnskaber som let og

uhindret "glider igennem et helt og aldeles ukontrolleret system". efterhånden

adskillige IVS´er som kun er her indtil moms mv. forfalder 2. eller 3. gang.

3. Selskaber med en vis aktivitet bør revideres af ht. interessenter.

4. Det kommer helt an på typen af virksomhed, massen af regnskabsmateriale og

om firmaet evt. har sin egen interne kontrol og så bør man måske lave en smiley-

ordning for revisorer også....

5. Selvstændig erhvervsdrivende skal ikke pålægges revisionspligt regnskabet., da

en revisionspåtegning er meget dyr. Selvstændig erhvervsdrivende SKAL være

tvunget til få udarbejdet resultatopgørelse og balance og revisor og revisor

meddeler den Selvstændig erhvervsdrivende hvis der er uregelmæssigheder. Det

kunne f.eks. være indkøb der har har privatkarakter.

6. Jeg føler vi bruger forholdsvis mange penge på revision, regnskab er jo bare at

opremse hvad der er sket og ikke så meget hvad man tro vil ske i fremtiden. Man

sige at frontruden i en bil er meget større end bakspejlene og det er fordi at man

skal se mere fremad end bagud :-)

7. Udvidet gennemgang er fint. I skulle måske komme ind på kreditforsikringers

andel i vurdering af en virksomhed. Det er der mange der bruger og det er yderst

nemt.

8. Det er for tidsligt at konkludere på effekten af den seneste lempelse (herunder

øgning af størrelseskriterierne på regnskabsklasserne ved den nye

årsregnskabslov). Så ingen yderligere lempelse før man kan se effekten af den

seneste lempelse.

9. Det kommer helt an på kompleksitet og størrelse af virksomheden samt om der

er tale om selvfinansiering/lånefinansiering. Vi stiller forskellige krav til forskellige

engagementer.

1.man kan pege på administrative besparelser. men fasthold kontrollen og

revisionspligt og giv i stedet forhøjet fradrag for omkostningerne. samlet set bliver

vi alle - skat, moms, leverandører mv. tabere, når der ikke er kontrol - det er alt for

lemfældigt.

2.Mindre omkostninger for meget små virksomheder. "Grundtaksten" ved en

revisor er ret høj.

3. En lempet revisionspligt vil betyde at virksomhederne i stedet kan frigive

økonomiske ressourcer til lige netop de behov de selv mener de har, for at fremme

deres position på markedet

4. Kun økonomi

1. Der skal stadig være krav om udvidet gennemgang. Korrekt afregning af skat og

afgifter skal være SKATs ansvar.

2. Større risiko for fejl, da især mindre virksomheder ikke har kompetente

medarbejdere til at rapportere korrekt. Derudover er det nemmere at begå

økonomisk kriminalitet, da der ikke er nogen generel ekstern kontrol heraf.
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3. For bankerne er det vigtigt, at vi kan have tillid til de tal mm. vi modtager fra

kunderne, da de er en af de primære områder vi bedømmer ved kreditgivning.

4. Jeg kunne sagtens vælge flere
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746KAT
Tekstboks
Bilag 9: Resultat af spørgeskemaundersøgelse - alle gennemførte besvarelser fra samarbejdspartner/kunde/leverandør



52

Svar status

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

0.0%Ikke svaret

0.0%Afvist

0.0%Ufuldstændig

100.0%Gennemført

52

Hvilken type regnskabsbruger definerer dig bedst, ved dit arbejde med årsrapporter?

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

0.0%Bank / Kreditinstitut

76.9%Leverandør / Kunde / Samarbejdspartner

0.0%Revisor / Rådgiver

23.1%Andet (angiv venligst)
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52

Hvor mange ansatte er der, i den virksomhed du arbejder i?

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

30.8%< 10 ansatte

42.3%10 - 49 ansatte

21.2%50 - 250 ansatte

5.8%> 250 ansatte

52

Hvor mange årsrapporter har du håndteret som led i dit arbejde det seneste år?

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner
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0 1 - 20 21 - 50 51 - 100 > 100

5.8%

71.2%

21.2%

0.0% 1.9%
0%

25%

50%

75%

100%
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Hvilke typer virksomheder håndterer du oftest?

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

52

Hvilke erklæringstyper håndterer du oftest?

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner
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Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B
(uden revisionspligt)

Regnskabsklasse B
(med revisionspligt)

Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Ved ikke

3.8%
11.5%

36.5%

17.3% 3.8%

26.9%

0%

25%

50%

75%

100%

Revision Udvidet gennemgang Review Assistance med
regnskabsopstilling

Ved ikke

57.7%

7.7% 5.8% 7.7% 21.2%

0%

25%

50%

75%

100%
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I forbindelse med din gennemgang af årsrapporten, læser du da revisionspåtegningen?

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

90.4%Ja

9.6%Nej

5

Hvorfor læser du ikke revisors påtegning? (Vælg gerne flere svarmuligheder)

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner
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Den har ikke nogen
informationsværdi

Påtegningen er
uforståelig

Jeg forventer
regnskabet er i orden

Jeg har hørt regnskabet
er i orden

Det er en
standardskrivelse fra

revisor

Andet

40.0%

20.0% 20.0%

0.0%

40.0%

20.0%

0%

25%

50%

75%

100%
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Har du en god forståelse af, hvad det kræver for at et selskab opfylder going concern (virksomhedens evne til
fortsat drift) forudsætningen?

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

82.7%Ja

13.5%Nej

3.8%Ved ikke

43

Hvad betyder det, at et selskab opfylder going concern forudsætningen

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

0.0%Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 3 måneder fra balancedagen

2.3%Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 6 måneder fra balancedagen

97.7%Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 12 måneder fra balancedagen
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52

Har det nogen betydning for din vurdering af virksomheden, om revisor afgiver en ikke modificeret påtegning
(en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger)?

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

84.6%Ja

11.5%Nej

3.8%Ved ikke

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

12

Uddyb gerne 

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner
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12
Fritekstbesvarelser
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Hvilke informationskilder tillægger du størst værdi ved din egen vurdering af going concern (virksomhedens
evne til fortsat drift)? (Vælg gerne flere svarmuligheder)

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

52

Hvilke forhold tror du påvirker revisors vurdering af going concern (virksomhedens evne til fortsat drift)?
(Vælg gerne flere svarmuligheder)

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

Side 1 | 8Powered by Enalyzer | %u200E11%u200E. %u200Emarts%u200E %u200E2017%u200E %u200E11%u200E:%u200E31

Ledelsens
vurdering af
going concern

Egenkapital
(negativ/positi

v )

Selskabets
evne til at
overholde

lånebetingelser

Revisors
påtegning

Verserende
retssager

Væsentlige
nøgletal

Begivenheder
efter

regnskabsafslu
tningen

Budgetter/fore
casts

Andet (angiv
venligst)

25.0%

82.7%

23.1%

57.7%

19.2%

67.3%

21.2%
17.3% 5.8%

0%

25%

50%

75%

100%

Ledelsens
vurdering af
going concern

Egenkapital
(negativ/positiv)

Selskabets evne
til at overholde
lånebetingelser

Mulighed for at
långiver

tilbagekalder
finansiel støtte

Verserende
retssager

Væsentlige
nøgletal

Begivenheder
efter

regnskabsafslutni
ngen

Andet (angiv
venligst)

38.5%

75.0%

48.1%

57.7%

38.5%

53.8%
48.1%

7.7%

0%

25%

50%

75%

100%



52

Hvad mener du revisors ansvar er, med henblik på vurdering af going concern (virksomhedens evne til fortsat
drift)?

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

44.2%Revisor skal forudse fremtidige begivenheder eller forhold, som afgør at virksomheder ikke længere lever op til going concern forudsætningen

42.3%Revisor skal overveje ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen

13.5%Ved ikke

52

Vurder følgende udsagn

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

1 - Meget uenig

2 - Uenig

3 - Neutral

4 - Enig

5 - Meget enig

Ved ikke
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Det er vigtigt for
regnskabsbruger

(leverandør/bank/kunder
etc.) at regnskabet er
aflagt med høj grad af
sikkerhed/revision

Revisors påtegning på
regnskabet tillægges

stor værdi ved
vurdering af
virksomheden

Udvidet gennemgang
med tilvalg af
specifikke

arbejdshandlinger på
væsentlige områder
tillægges lige så stor
sikkerhed, som ved

revision

Lavere grad af
sikkerhed ved revisors
påtegning medfører
lavere troværdighed

over for virksomheden

En lempelse af
revisionspligten vil lette
de administrative byrder

for virksomheden

En lempelse af
revisionspligten vil øge
de administrative byrder

for ekstern
regnskabsbruger

(leverandør/bank/kunder
etc.) ved vurdering af

virksomheden

63.5%

40.4% 32.7%
17.3%

21.2%

32.7%

46.2%

19.2%

42.3%

44.2%
44.2%

11.5%

36.5%

19.2%

19.2%
13.5%17.3%

15.4%
0

25

50

75



52

Hvad er din holdning til revisionspligten?

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

6

Uddyb gerne

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner
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Revisionspligten
skal være frivillig

for alle
regnskabsklasser

Revisionspligten
skal lempes

markant (fx ingen
revisionspligt for

regnskabsklasse B)

Revisionspligten
skal lempes delvist

Revisionspligten
skal forblive
uændret

Revisionspligten
skal udvides delvist

Revisionspligten
skal pålægges alle
regnskabsklasser

Andet (angiv
venligst)

1.9% 3.8% 13.5%

59.6%

7.7%
13.5% 0.0%

0%

25%

50%

75%

100%

6
Fritekstbesvarelser
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Hvad mener du er de største fordele ved at lempe revisionspligten? (Angiv maksimalt 3 svarmuligheder)

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

4

Uddyb gerne

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner
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Lettere
administrativ
byrde for

virksomhedern
e

Mere
konkurrencedy

gtige
virksomheder
på det globale

marked

Øgede
muligheder for
vækst og

iværksætteri

Der tages
højde for, at
behovet for
revision for

regnskabsklas
se B

virksomheder
ikke er det
samme som
for større

virksomheder

Forbedre
mulighederne

for, at
virksomhedern
e kan vælge

den
revisorydelse,
der passer

virksomheden
bedst

Forbedre
virksomhedens
muligheder for

at bruge
revisor i

rådgivningssa
mmenhæng

Mindre kontrol Der er ingen
fordele

Andet (Angiv
venligst)

65.4%

1.9%
9.6%

21.2%

50.0%

21.2%

9.6%

17.3% 3.8%

0%

25%

50%

75%

100%

4
Fritekstbesvarelser
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Hvad mener du de største ulemper ved at lempe revisionspligten? (Angiv maksimalt 3 svarmuligheder)

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

2

Uddyb gerne

Total Gennemført. Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner
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Regnskabsbru
ger mister

anmærkninger i
revisionspåteg

ningen

Informationsv
ærdien i

årsrapporterne
formindskes

Manglende
kontrol af

regnskabstal

Tilliden til
regnskabet hos
virksomhedens
interessenter
formindskes

Virksomhedens
kreditværdighe
d formindskes

over for
banker og
långivere

Større risiko
for at

afregning af
skatter og
afgifter ikke
sker korrekt

Større risiko
for bedragerier

og anden
økonomisk
kriminalitet

Der er ingen
ulemper

Andet (angiv
venligst)

23.1%

32.7%
36.5%

51.9%

28.8% 26.9%

34.6%

9.6% 0.0%
0%

25%

50%

75%

100%

2
Fritekstbesvarelser
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Rapportfiltre

Gennemført

Leverandør/Kunde/Samarbejdspartner

1. Der skal være en "ren" påtegning, ellers overvejer vi meget grundigt om vi vil

indgå et samarbejde

2. Virksomheden vil i de fleste tilfælde stræbe efter at aflægge regnskaber som

underskrives uden forbehold. Specielt set i forholdet til omverdenen, investorer,

leverandører og kunder.

3. Revisor bør jo meddele forbehold hvis ikke han er enig i f.eks. aktivers

værdiansættelse eller supplerende oplysninger hvis kan konstaterer f.eks.

ansvarspådragende forhold.

4. Det kommer an på, hvilken slags påtegning man får, der kan sagtens være

nogle, som er uden betydning.

5. Selv om jeg ikke læser revisorpåtegningen skanner jeg om der er kritiske

bemærkninger fra revisor.

6. Det er en blåstempling af at virksomheden er sund, og at den at følger love og

regler samt at den drives på fornuftig vis med gode retningslinjer og kontroller.

7. Ja og nej - det er jo som regel bare en standard tekst. Hvis usikkerhed -

sammenholdes ofte med CVR registeret, hvor historikken osv. aflæses.

8. ja det giver en sikkerhed/tryghed

9. Ved kreditvurdering af et selskab er det vigtig for mig at regnskabet er uden

forbehold, hvis der er forbehold vil jeg være skeptisk over for selskabet

10. En påtegning med forbehold eller supplerende oplysinger indikerer at revisor er

uenig med ledelsens aflæggelse af årsrapporten. Derfor bør man være mere obs på

regnskabet.

11. Læser altid påtegningen , men det kommer an på hvad der står om det har

betydning for min vurdering

12. en modificeret påtegning er oftes et udtryk for, at der ikke er styr på en eller

flere vigtige ting.

1. Jeg mener godt, vi kan fortsætte med en uændret revisionspligt. En alternativ

metode til vurdering af et selskab kan også være brugen af factoring selskaber,

således at man sælger sine tilgodehavender, men kun på godkendte virksomheder.

2. lempelse af revisionspligt, er en kæmpe misforståelse udført af lovgivere som

ikke har begreb om konsekvenserne af deres handlinger. på linje med etablering af

IVS selskabet uden kapitalkrav fremmer lovgiverne muligheden for bevidst snyd

og "plattenslageri". har selv konstateret betydelige fejl i regnskaber som let og

uhindret "glider igennem et helt og aldeles ukontrolleret system". efterhånden

adskillige IVS´er som kun er her indtil moms mv. forfalder 2. eller 3. gang.

3. Selskaber med en vis aktivitet bør revideres af ht. interessenter.

4. Selvstændig erhvervsdrivende skal ikke pålægges revisionspligt regnskabet., da

en revisionspåtegning er meget dyr. Selvstændig erhvervsdrivende SKAL være

tvunget til få udarbejdet resultatopgørelse og balance og revisor og revisor

meddeler den Selvstændig erhvervsdrivende hvis der er uregelmæssigheder. Det

kunne f.eks. være indkøb der har har privatkarakter.

5. Jeg føler vi bruger forholdsvis mange penge på revision, regnskab er jo bare at

opremse hvad der er sket og ikke så meget hvad man tro vil ske i fremtiden. Man

sige at frontruden i en bil er meget større end bakspejlene og det er fordi at man

skal se mere fremad end bagud :-)

6. Udvidet gennemgang er fint. I skulle måske komme ind på kreditforsikringers

andel i vurdering af en virksomhed. Det er der mange der bruger og det er yderst

nemt.

1.man kan pege på administrative besparelser. men fasthold kontrollen og

revisionspligt og giv i stedet forhøjet fradrag for omkostningerne. samlet set bliver

vi alle - skat, moms, leverandører mv. tabere, når der ikke er kontrol - det er alt for

lemfældigt.

2.Mindre omkostninger for meget små virksomheder. "Grundtaksten" ved en

revisor er ret høj.

3. En lempet revisionspligt vil betyde at virksomhederne i stedet kan frigive

økonomiske ressourcer til lige netop de behov de selv mener de har, for at fremme

deres position på markedet

4. Kun økonomi

1. Der skal stadig være krav om udvidet gennemgang. Korrekt afregning af skat og

afgifter skal være SKATs ansvar.

2. Større risiko for fejl, da især mindre virksomheder ikke har kompetente

medarbejdere til at rapportere korrekt. Derudover er det nemmere at begå

økonomisk kriminalitet, da der ikke er nogen generel ekstern kontrol heraf.

Fritekstbesvarelser | 14Powered by Enalyzer | %u200E11%u200E. %u200Emarts%u200E %u200E2017%u200E %u200E11%u200E:%u200E31



Side 1
Going Concern

Publiceret af hepe09ae@student.cbs.dk
%u200E11%u200E. %u200Emarts%u200E %u200E2017%u200E %u200E11%u200E:%u200E30
Powered by Enalyzer

746KAT
Tekstboks
Bilag 10: Resultat af spørgeskemaundersøgelse - alle gennemførte besvarelser fra bank/kreditinstitut



10

Svar status

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

0.0%Ikke svaret

0.0%Afvist

0.0%Ufuldstændig

100.0%Gennemført

10

Hvilken type regnskabsbruger definerer dig bedst, ved dit arbejde med årsrapporter?

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

100.0%Bank / Kreditinstitut

0.0%Leverandør / Kunde / Samarbejdspartner

0.0%Revisor / Rådgiver

0.0%Andet (angiv venligst)
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10

Hvor mange ansatte er der, i den virksomhed du arbejder i?

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

0.0%< 10 ansatte

0.0%10 - 49 ansatte

10.0%50 - 250 ansatte

90.0%> 250 ansatte

10

Hvor mange årsrapporter har du håndteret som led i dit arbejde det seneste år?

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført
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0 1 - 20 21 - 50 51 - 100 > 100

0.0% 0.0%

20.0%

50.0%

30.0%

0%

25%

50%

75%

100%



10

Hvilke typer virksomheder håndterer du oftest?

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

10

Hvilke erklæringstyper håndterer du oftest?

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

Side 1 | 4Powered by Enalyzer | %u200E11%u200E. %u200Emarts%u200E %u200E2017%u200E %u200E11%u200E:%u200E30

Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B
(uden revisionspligt)

Regnskabsklasse B
(med revisionspligt)

Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Ved ikke

0.0%

30.0%

50.0%

10.0% 0.0% 10.0%0%

25%

50%

75%

100%

Revision Udvidet gennemgang Review Assistance med
regnskabsopstilling

Ved ikke

70.0%

0.0%

30.0%

0.0% 0.0%
0%

25%

50%

75%

100%



10

I forbindelse med din gennemgang af årsrapporten, læser du da revisionspåtegningen?

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

100.0%Ja

0.0%Nej

0

Hvorfor læser du ikke revisors påtegning? (Vælg gerne flere svarmuligheder)

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført
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Den har ikke nogen
informationsværdi

Påtegningen er
uforståelig

Jeg forventer
regnskabet er i orden

Jeg har hørt regnskabet
er i orden

Det er en
standardskrivelse fra

revisor

Andet

n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0%

25%

50%

75%

100%



10

Har du en god forståelse af, hvad det kræver for at et selskab opfylder going concern (virksomhedens evne til
fortsat drift) forudsætningen?

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

100.0%Ja

0.0%Nej

0.0%Ved ikke

10

Hvad betyder det, at et selskab opfylder going concern forudsætningen

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

0.0%Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 3 måneder fra balancedagen

0.0%Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 6 måneder fra balancedagen

100.0%Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 12 måneder fra balancedagen

Side 1 | 6Powered by Enalyzer | %u200E11%u200E. %u200Emarts%u200E %u200E2017%u200E %u200E11%u200E:%u200E30



10

Har det nogen betydning for din vurdering af virksomheden, om revisor afgiver en ikke modificeret påtegning
(en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger)?

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

100.0%Ja

0.0%Nej

0.0%Ved ikke

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

3

Uddyb gerne 

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført
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3
Fritekstbesvarelser



10

Hvilke informationskilder tillægger du størst værdi ved din egen vurdering af going concern (virksomhedens
evne til fortsat drift)? (Vælg gerne flere svarmuligheder)

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

10

Hvilke forhold tror du påvirker revisors vurdering af going concern (virksomhedens evne til fortsat drift)?
(Vælg gerne flere svarmuligheder)

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført
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Ledelsens
vurdering af
going concern

Egenkapital
(negativ/positi

v )

Selskabets
evne til at
overholde

lånebetingelser

Revisors
påtegning

Verserende
retssager

Væsentlige
nøgletal

Begivenheder
efter

regnskabsafslu
tningen

Budgetter/fore
casts

Andet (angiv
venligst)

0.0%

90.0%

50.0% 50.0%

40.0%

60.0% 60.0%

40.0%

0.0%
0%

25%

50%

75%

100%

Ledelsens
vurdering af
going concern

Egenkapital
(negativ/positiv)

Selskabets evne
til at overholde
lånebetingelser

Mulighed for at
långiver

tilbagekalder
finansiel støtte

Verserende
retssager

Væsentlige
nøgletal

Begivenheder
efter

regnskabsafslutni
ngen

Andet (angiv
venligst)

30.0%

90.0%

60.0% 60.0%

50.0%

10.0%

40.0%

0.0%
0%

25%

50%

75%

100%



10

Hvad mener du revisors ansvar er, med henblik på vurdering af going concern (virksomhedens evne til fortsat
drift)?

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

50.0%Revisor skal forudse fremtidige begivenheder eller forhold, som afgør at virksomheder ikke længere lever op til going concern forudsætningen

40.0%Revisor skal overveje ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen

10.0%Ved ikke

10

Vurder følgende udsagn

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

1 - Meget uenig

2 - Uenig

3 - Neutral

4 - Enig

5 - Meget enig

Ved ikke
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Det er vigtigt for
regnskabsbruger

(leverandør/bank/kunder
etc.) at regnskabet er
aflagt med høj grad af
sikkerhed/revision

Revisors påtegning på
regnskabet tillægges

stor værdi ved
vurdering af
virksomheden

Udvidet gennemgang
med tilvalg af
specifikke

arbejdshandlinger på
væsentlige områder
tillægges lige så stor
sikkerhed, som ved

revision

Lavere grad af
sikkerhed ved revisors
påtegning medfører
lavere troværdighed

over for virksomheden

En lempelse af
revisionspligten vil lette
de administrative byrder

for virksomheden

En lempelse af
revisionspligten vil øge
de administrative byrder

for ekstern
regnskabsbruger

(leverandør/bank/kunder
etc.) ved vurdering af

virksomheden

70.0%

40.0%

10.0%

30.0%

10.0%

50.0%

30.0%

50.0%

40.0%

50.0%

50.0%

30.0%

10.0%

20.0%

10.0%

20.0%

20.0%
30.0%

10.0%
20.0%

0%

25%

50%

75%

100%



10

Hvad er din holdning til revisionspligten?

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

1

Uddyb gerne

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført
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Revisionspligten
skal være frivillig

for alle
regnskabsklasser

Revisionspligten
skal lempes

markant (fx ingen
revisionspligt for

regnskabsklasse B)

Revisionspligten
skal lempes delvist

Revisionspligten
skal forblive
uændret

Revisionspligten
skal udvides delvist

Revisionspligten
skal pålægges alle
regnskabsklasser

Andet (angiv
venligst)

10.0% 0.0% 10.0%

40.0%

20.0% 20.0%

0.0%
0%

25%

50%

75%

100%

1
Fritekstbesvarelser



10

Hvad mener du er de største fordele ved at lempe revisionspligten? (Angiv maksimalt 3 svarmuligheder)

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

0

Uddyb gerne

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført
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Lettere
administrativ
byrde for

virksomhedern
e

Mere
konkurrencedy

gtige
virksomheder
på det globale

marked

Øgede
muligheder for
vækst og

iværksætteri

Der tages
højde for, at
behovet for
revision for

regnskabsklas
se B

virksomheder
ikke er det
samme som
for større

virksomheder

Forbedre
mulighederne

for, at
virksomhedern
e kan vælge

den
revisorydelse,
der passer

virksomheden
bedst

Forbedre
virksomhedens
muligheder for

at bruge
revisor i

rådgivningssa
mmenhæng

Mindre kontrol Der er ingen
fordele

Andet (Angiv
venligst)

50.0%

0.0% 10.0%

30.0%

40.0%

0.0%

40.0%

20.0%

0.0%
0%

25%

50%

75%

100%

0
Fritekstbesvarelser



10

Hvad mener du de største ulemper ved at lempe revisionspligten? (Angiv maksimalt 3 svarmuligheder)

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

1

Uddyb gerne

Total Bank/Kreditinstitut. Gennemført
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Regnskabsbru
ger mister

anmærkninger i
revisionspåteg

ningen

Informationsv
ærdien i

årsrapporterne
formindskes

Manglende
kontrol af

regnskabstal

Tilliden til
regnskabet hos
virksomhedens
interessenter
formindskes

Virksomhedens
kreditværdighe
d formindskes

over for
banker og
långivere

Større risiko
for at

afregning af
skatter og
afgifter ikke
sker korrekt

Større risiko
for bedragerier

og anden
økonomisk
kriminalitet

Der er ingen
ulemper

Andet (angiv
venligst)

50.0%

10.0%

50.0%

80.0%

60.0%

10.0%

30.0%

0.0% 0.0%
0%

25%

50%

75%

100%

1
Fritekstbesvarelser
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Rapportfiltre

Bank/Kreditinstitut

Gennemført

1. alt har betydning - hvis der er påtegning uden forbehold - forventer jeg at revisor

står indenfor det som bekendtgørelsen foreskriver.

2. i forhold til kreditgivning og vurdering af f.eks. virksomhedspanter er det

væsentligt

3. Der henvises typisk til note 1.

1. Det kommer helt an på kompleksitet og størrelse af virksomheden samt om der

er tale om selvfinansiering/lånefinansiering. Vi stiller forskellige krav til forskellige

engagementer.

1. For bankerne er det vigtigt, at vi kan have tillid til de tal mm. vi modtager fra

kunderne, da de er en af de primære områder vi bedømmer ved kreditgivning.

Fritekstbesvarelser | 14Powered by Enalyzer | %u200E11%u200E. %u200Emarts%u200E %u200E2017%u200E %u200E11%u200E:%u200E30
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44

Svar status

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

0.0%Ikke svaret

0.0%Afvist

0.0%Ufuldstændig

100.0%Gennemført

44

Hvilken type regnskabsbruger definerer dig bedst, ved dit arbejde med årsrapporter?

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

0.0%Bank / Kreditinstitut

0.0%Leverandør / Kunde / Samarbejdspartner

100.0%Revisor / Rådgiver

0.0%Andet (angiv venligst)

Side 1 | 2Powered by Enalyzer | %u200E11%u200E. %u200Emarts%u200E %u200E2017%u200E %u200E11%u200E:%u200E28



44

Hvor mange ansatte er der, i den virksomhed du arbejder i?

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

31.8%< 10 ansatte

31.8%10 - 49 ansatte

13.6%50 - 250 ansatte

22.7%> 250 ansatte

44

Hvor mange årsrapporter har du håndteret som led i dit arbejde det seneste år?

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver
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0 1 - 20 21 - 50 51 - 100 > 100

6.8%

40.9%

18.2%
25.0%

9.1%0%

25%

50%

75%

100%



44

Hvilke typer virksomheder håndterer du oftest?

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

44

Hvilke erklæringstyper håndterer du oftest?

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver
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Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B
(uden revisionspligt)

Regnskabsklasse B
(med revisionspligt)

Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D Ved ikke

15.9% 18.2%

47.7%

6.8%

0.0% 11.4%
0%

25%

50%

75%

100%

Revision Udvidet gennemgang Review Assistance med
regnskabsopstilling

Ved ikke

52.3%

13.6% 2.3%

20.5%

11.4%
0%

25%

50%

75%

100%



44

I forbindelse med din gennemgang af årsrapporten, læser du da revisionspåtegningen?

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

97.7%Ja

2.3%Nej

1

Hvorfor læser du ikke revisors påtegning? (Vælg gerne flere svarmuligheder)

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver
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Den har ikke nogen
informationsværdi

Påtegningen er
uforståelig

Jeg forventer
regnskabet er i orden

Jeg har hørt regnskabet
er i orden

Det er en
standardskrivelse fra

revisor

Andet

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100.0%

0.0%
0%

25%

50%

75%

100%



44

Har du en god forståelse af, hvad det kræver for at et selskab opfylder going concern (virksomhedens evne til
fortsat drift) forudsætningen?

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

90.9%Ja

4.5%Nej

4.5%Ved ikke

40

Hvad betyder det, at et selskab opfylder going concern forudsætningen

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

2.5%Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 3 måneder fra balancedagen

10.0%Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 6 måneder fra balancedagen

87.5%Det forventes at selskabet kan fortsætte driften i minimum 12 måneder fra balancedagen

Side 1 | 6Powered by Enalyzer | %u200E11%u200E. %u200Emarts%u200E %u200E2017%u200E %u200E11%u200E:%u200E28



44

Har det nogen betydning for din vurdering af virksomheden, om revisor afgiver en ikke modificeret påtegning
(en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger)?

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

93.2%Ja

2.3%Nej

4.5%Ved ikke

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

6

Uddyb gerne 

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver
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6
Fritekstbesvarelser



44

Hvilke informationskilder tillægger du størst værdi ved din egen vurdering af going concern (virksomhedens
evne til fortsat drift)? (Vælg gerne flere svarmuligheder)

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

44

Hvilke forhold tror du påvirker revisors vurdering af going concern (virksomhedens evne til fortsat drift)?
(Vælg gerne flere svarmuligheder)

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

Side 1 | 8Powered by Enalyzer | %u200E11%u200E. %u200Emarts%u200E %u200E2017%u200E %u200E11%u200E:%u200E28

Ledelsens
vurdering af
going concern

Egenkapital
(negativ/positi

v )

Selskabets
evne til at
overholde

lånebetingelser

Revisors
påtegning

Verserende
retssager

Væsentlige
nøgletal

Begivenheder
efter

regnskabsafslu
tningen

Budgetter/fore
casts

Andet (angiv
venligst)

45.5%

84.1%

43.2%

70.5%

20.5%

47.7%

36.4%

25.0%

2.3%
0%

25%

50%

75%

100%

Ledelsens
vurdering af
going concern

Egenkapital
(negativ/positiv)

Selskabets evne
til at overholde
lånebetingelser

Mulighed for at
långiver

tilbagekalder
finansiel støtte

Verserende
retssager

Væsentlige
nøgletal

Begivenheder
efter

regnskabsafslutni
ngen

Andet (angiv
venligst)

47.7%

77.3%

70.5%

61.4%

40.9% 43.2%

59.1%

0.0%
0%

25%

50%

75%

100%



44

Hvad mener du revisors ansvar er, med henblik på vurdering af going concern (virksomhedens evne til fortsat
drift)?

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

38.6%Revisor skal forudse fremtidige begivenheder eller forhold, som afgør at virksomheder ikke længere lever op til going concern forudsætningen

52.3%Revisor skal overveje ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen

9.1%Ved ikke

44

Vurder følgende udsagn

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

1 - Meget uenig

2 - Uenig

3 - Neutral

4 - Enig

5 - Meget enig

Ved ikke
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Det er vigtigt for
regnskabsbruger

(leverandør/bank/kunder
etc.) at regnskabet er
aflagt med høj grad af
sikkerhed/revision

Revisors påtegning på
regnskabet tillægges

stor værdi ved
vurdering af
virksomheden

Udvidet gennemgang
med tilvalg af
specifikke

arbejdshandlinger på
væsentlige områder
tillægges lige så stor
sikkerhed, som ved

revision

Lavere grad af
sikkerhed ved revisors
påtegning medfører
lavere troværdighed

over for virksomheden

En lempelse af
revisionspligten vil lette
de administrative byrder

for virksomheden

En lempelse af
revisionspligten vil øge
de administrative byrder

for ekstern
regnskabsbruger

(leverandør/bank/kunder
etc.) ved vurdering af

virksomheden

61.4% 59.1%

20.5% 18.2%
22.7%

36.4% 38.6%

27.3%

45.5%

27.3%

45.5%22.7%

22.7%

25.0%

13.6%25.0%
15.9%

11.4% 11.4%0

20

40

60
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Hvad er din holdning til revisionspligten?

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

Svarene er listet på siden Fritekstbesvarelser | 14

2

Uddyb gerne

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver
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Revisionspligten
skal være frivillig

for alle
regnskabsklasser

Revisionspligten
skal lempes

markant (fx ingen
revisionspligt for

regnskabsklasse B)

Revisionspligten
skal lempes delvist

Revisionspligten
skal forblive
uændret

Revisionspligten
skal udvides delvist

Revisionspligten
skal pålægges alle
regnskabsklasser

Andet (angiv
venligst)

0.0% 9.1% 11.4%

45.5%

9.1%

22.7%

2.3%
0%

25%

50%

75%

100%

2
Fritekstbesvarelser
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Hvad mener du er de største fordele ved at lempe revisionspligten? (Angiv maksimalt 3 svarmuligheder)

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver

0

Uddyb gerne

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver
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Lettere
administrativ
byrde for

virksomhedern
e

Mere
konkurrencedy

gtige
virksomheder
på det globale

marked

Øgede
muligheder for
vækst og

iværksætteri

Der tages
højde for, at
behovet for
revision for

regnskabsklas
se B

virksomheder
ikke er det
samme som
for større

virksomheder

Forbedre
mulighederne

for, at
virksomhedern
e kan vælge

den
revisorydelse,
der passer

virksomheden
bedst

Forbedre
virksomhedens
muligheder for

at bruge
revisor i

rådgivningssa
mmenhæng

Mindre kontrol Der er ingen
fordele

Andet (Angiv
venligst)

34.1%

9.1%
13.6%

40.9% 40.9%

27.3%

15.9%

31.8%

0.0%
0%

25%

50%

75%

100%

0
Fritekstbesvarelser
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Hvad mener du de største ulemper ved at lempe revisionspligten? (Angiv maksimalt 3 svarmuligheder)

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver
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1

Uddyb gerne

Total Gennemført. Revisor/Rådgiver
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Regnskabsbru
ger mister

anmærkninger i
revisionspåteg

ningen

Informationsv
ærdien i

årsrapporterne
formindskes

Manglende
kontrol af

regnskabstal

Tilliden til
regnskabet hos
virksomhedens
interessenter
formindskes

Virksomhedens
kreditværdighe
d formindskes

over for
banker og
långivere

Større risiko
for at

afregning af
skatter og
afgifter ikke
sker korrekt

Større risiko
for bedragerier

og anden
økonomisk
kriminalitet

Der er ingen
ulemper

Andet (angiv
venligst)

20.5%
27.3%

54.5%

47.7%
52.3%

36.4%

43.2%

2.3% 0.0%
0%

25%

50%

75%

100%

1
Fritekstbesvarelser
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Rapportfiltre

Gennemført

Revisor/Rådgiver

1.Man har desværre i længere tid set en tendens til at firmaer er gået konkurs kort

tid efter at en revisor har sat en uforbeholden påtegning på årsrapporten - det er

ikke rimeligt, men man bør ikke kun nøjes med at se på denne påtegning -

regnskabet bør ligeledes analyseres.

2. Jeg arbejder i en industri med et meget langsigtet perspektiv, hvorfor stor tiltro til

fremtiden er væsentlig. revisionsforbehold er et alarmsignal.

3. En blank påtegning er at foretrække. Der ved man, at virksomheden har opfyldt

lovkrav

4.Going concern, indberetning til tiden mv, giver indtryk af om det er et godt

selskab

5.Med kendskab til kreditinstutters kreditvurdering af virksomheder, så må det

konstateres at en modifikation oftest hvis ikke altid trækker ned i kreditvurderingen

og dermed skader virksomheden. Der er forskellige grader af modifikationer og

som det tyder på, så er der nogle kreditvurderingspolitiker hvor en "svag"

modifikation vejer ligeså meget som en "tung/alvorlig". Der er forskel på forbehold

og supplerende oplysninger, men vi kan være enige om at de begge indikerer at

ikke alt kører på skinnerne i selskabet.

6. Hvis revisor afgiver en blank påtegning forventer jeg som regnskabsbruger at

årsrapporten giver et retvisende billede af selskabet

1. Det kommer helt an på typen af virksomhed, massen af regnskabsmateriale og

om firmaet evt. har sin egen interne kontrol og så bør man måske lave en smiley-

ordning for revisorer også....

2. Det er for tidsligt at konkludere på effekten af den seneste lempelse (herunder

øgning af størrelseskriterierne på regnskabsklasserne ved den nye

årsregnskabslov). Så ingen yderligere lempelse før man kan se effekten af den

seneste lempelse.

1. Jeg kunne sagtens vælge flere
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