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Abstract 
This thesis is concerned with the communication between the auditor and the board. After the 

removal of the statutory authority on audit protocols for all Danish companies, expect public 

interest entities, the question remains on how the future communication will look for all small and 

medium sized companies.  

Based on the curiosity concerning this question, the following problem statement is made in order 

to answer this:  

Which demands are there for the communication between the board in small and medium sized 

companies and the auditor, and how could communications have these demands taken into 

consideration? 

To answer the problem statement the method and analysis on the thesis is divided into three parts.  

The first part seeks to explain the change in laws in audit communications, and the statutory 

authority it has now. Here legal method has been used to deduct the following. Due to the above-

mentioned removal, the statutory authority for communication in audits lies in the audit law §16, 

which states that auditors must comply with good audit practice, and thereby follow certain 

standards.  

The second part analyses five chosen ways to communicate, in order to find out how these methods 

comply with both the audit standards concerning audit communications, communications theory, 

legal proof theory and corporate governance recommendations for small and medium sized 

companies. The analysis compares all of this based on the characteristics type, content, extent and 

frequency. In this part the results are that the best way to communicate depends on which 

perspective you look from, but apart from auditing standards’ demand for certain topics in writing, 

the most useful form would be sound recording of the board meetings, with an attending auditor. 

The situation you are communicating from is however paramount due to the different demands.  

The third part of the analysis seeks to find the opinion on audit communications from board 

members, and the role an auditor plays in the work and responsibility of the board. For this analysis 

there has been used primary qualitative data in the shape of personal partly structured interviews. 

The results showed different opinions on the communications method, but revealed a common 

desire for trust for the auditor, and a demand for more value creating information in future audits.  

The philosophy of science in this thesis is constructivist, due to the problem statement, method of 

research, and the nature of the results.     
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1. Indledning 

1.1 Indledning  
I Danmark er langt størstedelen af alle virksomheder defineret som små eller mellemstore 

virksomheder (herefter benævnt SMV). Faktisk er der tale om hele 99,5% af danske virksomheder,1 

der går under definitionen SMV, hvilket er virksomheder med op til 249 ansatte. 2  Alle 

virksomheder bliver tildelt en kategori A, B, C eller D, som afgør hvilke regler i årsregnskabsloven 

der skal overholdes, herunder revisionspligt for virksomheder i klasse B, C og D, dog med 

undtagelse af virksomheder under en hvis størrelse i klasse B.3 

Selvom der således er en del virksomheder i SMV segmentet der er undtaget revisionspligt, er der 

stadig mange virksomheder som enten lovpligtigt eller frivilligt har revision. Det er derfor stadig 

særdeles relevant at se på revision i dette segment, grundet den andel disse virksomheder udgør i 

det danske samfund.  

Trods dette ses det, at der de seneste år er blevet lempet for reglerne om revision. Dette ses både i 

ekstraerklæringen ”Udvidet gennemgang”, men ligeledes ved revisionen selv, hvor den nye 

revisorlov af 17. Juni 2016 har lempet kravene til den skriftlige kommunikation mellem revisor og 

øverste ledelse, i form af afskaffelse af kravet om et revisionsprotokollat. Fremtidens 

kommunikation med øverste ledelse er således kun reguleret af revisionsstandarderne, hvilket åbner 

muligheden for at rapportere anderledes end førhen, eller mindre end førhen, idet det langt hen af 

vejen er revisors egen vurdering og aftale med klienten der er afgørende for typen og mængden af 

kommunikation.   

Omvendt er der i EU forordningen indført specifikke krav om et revisionsprotokollat i 

virksomheder af offentlighedens interesse, også benævnt Public interest entities (herefter benævnt 

PIE virksomheder).4 Definitionen for PIE virksomheder er dog med den nye revisorlov indsnævret 

til kun at udgøre børsnoterede virksomheder og finansielle virksomheder.5 

                                                
1 Djøf 
2 FSR (1) 2 FSR (1) 
3 ÅRL §7 og §135 
4 EU forordning 537/2014 pkt. 14 
5 Revisorloven §1a stk. 1 nr. 3 
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1.2 Problemfelt  
Revisionsprotokollatet har i mange år været en del af revisionen i Danmark, og har tilsyneladende 

fungeret så godt at man i EU har indført en forordning der inddrager revisionsprotokollatet i resten 

af EU. Så hvorfor afskaffe den danske best practice for så stor en del af danske virksomheder? 

I nærværende afhandling ønsker jeg at undersøge hvilke konsekvenser den nye lovgivning har for 

SMV segmentet. Dette gøres ved først at se på de krav der er til kommunikation med øverste 

ledelse i forhold til før afskaffelse. Dernæst at se på revisionsprotokollatet samt alternative 

kommunikationsformer ud fra de krav der stilles, både reguleringsmæssigt, men ligeledes i forhold 

til bedst mulig kommunikation, bevismateriale i tilfælde af senere retssager eller tvister, samt 

principper der eksisterer om god selskabsledelse. Til sidst vil jeg se på hvilken holdning 

bestyrelsesmedlemmer har til ændringen, og hvornår de føler at revisor bedst varetager deres 

interesser i forhold til en god dialog bestyrelse og revisor imellem.  

Til udarbejdelse af denne opgave har jeg således opstillet nedenstående problemformulering og 

arbejdsspørgsmål.  

Problemformulering  

Hvilke krav stilles der til kommunikation mellem øverste ledelse i SMV og revisor, og hvordan 

kunne kommunikationen se ud disse parametre taget i betragtning? 

- Hvilken ændring er der sket i reguleringen af kommunikation med øverste ledelse?  

- Hvilke krav stilles der i revisionsstandarderne til kommunikation mellem øverste ledelse og 

revisor? 

- Hvordan vil alternative rapporteringsmetoder og revisionsprotokollatet opfylde de krav der 

stilles i revisionsstandarderne? 

- Hvordan vil alternative rapporteringsmetoder og revisionsprotokollatet opfylde de 

forventninger der eksisterer til kommunikation, bevisværdi og governance?  

- Hvordan er bestyrelsesmedlemmers holdning til revisionsprotokollatet? 

- Hvordan forholder bestyrelsesmedlemmer sig til alternative måder at rapportere på? 

- Hvilken rolle spiller revisor i bestyrelsesarbejdet hos SMV? 

1.3 Problemafgrænsning  
Indenfor emnet revisionsprotokollater er der en mange forskellige problemstillinger man kan vælge 

at tage fat i. Grundet opgavens størrelsesmæssige begrænsninger er der dog en del problemstillinger 

som ikke bliver gennemgået, som jeg her kort vil nævne.  
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PIE virksomheder 

Grundet de forskelle der er i både ejerstruktur og lovkrav har jeg valgt ikke at belyse vinkler af 

revisionsprotokollatet der vedrører PIE virksomheder. Det har jeg fravalgt fordi at denne opgave 

ville miste sin dybde i emnet, hvis begge processer skulle belyses.  

Protokollatets betydning udenfor DK 

Med den nye EU forordning er revisionsprotokollatet også blevet et fænomen i revisioner rundt om 

i Europa. Grundet kompleksiteten i at gennemgå konsekvenserne udenfor DK’s grænser, samt det 

forhold at kravet vedrører PIE virksomheder (hvilket jeg ovenfor har afgrænset mig fra), har jeg 

valgt ikke at tage fat på dette.  

Revisionsprotokollater i relation til koncernregnskaber 

Der findes visse specifikke regler i forhold til kommunikation med øverste ledelse i forbindelse 

med koncernregnskaber. Dette er jeg dog af overbevisning om ikke har den fornødne relevans i 

forhold til det aspekt af emnet jeg har valgt at tage fat i, hvorfor jeg ikke vil gennemgå disse regler.  

Reglerne vedrørende revisionsprotokollater i forbindelse med intern revision 

Idet jeg ikke finder det relevant, indenfor det emne jeg har valgt, ønsker jeg ikke at gennemgå de 

specifikke regler ved brug af interne revisorer, og dette vil derfor ikke indgå.  

Reglerne vedrørende fejl i tidligere regnskaber, og efterfølgende begivenheder 

Standarderne dikterer ligeledes kommunikation i en række tilfælde der enten vedrører tidligere års 

offentliggjorte regnskaber, eller efterfølgende begivenheder. Disse har jeg valgt ikke at redegøre for 

i denne afhandling.  

De udenlandske ISA standarder  

Idet jeg har taget udgangspunkt i den danske oversættelse af ISA’erne, vil jeg ikke kunne afvise 

eventuelle nuanceforskelle i de udenlandske versioner, men vil ej heller beskæftige mig med disse.  

Enstrenget ledelse, ”tantebestyrelser”, og tilsynsorganer 

I nærværende afhandling har jeg taget udgangspunkt i en tostrenget ledelse. Dette skyldes at mange 

retningslinjer vedrørende kommunikation med øverste ledelse tager udgangspunkt i tostrenget 

ledelse, og ligeledes corporate governance anbefalinger. Derudover er der i en del mindre 

virksomheder en bestyrelse som kun formelt set er en bestyrelse, men i praksis ikke deltager i 

beslutninger mv.. Et tilsynsorgan som øverste ledelse har ikke samme mulighed for kommunikation 
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og samarbejde med daglig ledelse, og giver derfor andre muligheder end med en bestyrelse som 

øverste ledelse. 

Jeg har ud fra dette hensyn derfor valgt kun at beskæftige mig med tostrenget ledelse, hvoraf 

øverste ledelse er helt eller delvist en professionel og deltagende bestyrelse. Jeg gør derfor 

opmærksom på at opgaven ville se anderledes ud såfremt enstrenget ledelse, ”tantebestyrelser” og 

tilsynsorganer også blev taget i betragtning.  

1.4 Afhandlingens målgruppe 
Denne afhandling henvender sig til folk med interesse for revisors rolle i forhold til kommunikation 

med bestyrelsen. Den er dermed relevant at læse for revisorer, idet den giver et indblik i de 

forventninger der stilles til kommunikationen med bestyrelsen, både fra en teoretisk synsvinkel og 

fra bestyrelsesmedlemmers. Revisorer kan således bruge de resultater der her er udledt som 

inspiration i overvejelserne om deres fremtidige håndtering af kommunikationen med bestyrelsen. 

Afhandlingen kan ligeledes være af interesse for bestyrelsesmedlemmer at læse, da den giver et 

indblik i de lovmæssige krav der stilles til revisor, og bestyrelsesmedlemmer kan derfor opnå en 

større forståelse for revisors fremgangsmåde.  

Til de studerende vurderer jeg at man vil få et større kendskab til de egenskaber som revisors 

kommunikation bør indeholde, og man opnår således et yderligere teoretisk perspektiv.  

Afhandlingen har ikke til formål udtømmende at redegøre for kommunikation med øverste ledelse, 

men nærmere at give inspiration til hvordan den fremtidige kommunikation kunne se ud, således 

som det også er beskrevet i problemformuleringen.  

1.5 Definitioner 

Revision og dets formål 

Revisionens formål defineres af David Flint på følgende måde: ”Audit is a social control 

mechanism for securing accountability”.6 Den anses som værende et socialt og dynamisk fænomen, 

der hele tiden søger at dække samfundets behov for sikkerhed/kontrol.7 Revision er således et 

dynamisk begreb der gennem tiden har ændret karakter fra blot at skabe troværdighed omkring 

                                                
6 Flint 1988, s17 
7 Flint 1988, s14 
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årsrapporten i form af at opdage fejl og svig, til at verificere rigtigheden af al information i 

årsrapporten.8  

Rapportering  

Igennem afhandlingen bruges ordet rapportering en del. Ordet rapportering benyttes her ikke som 

udtryk for, at der er nødvendigvis er tale om envejs meddelelse af beskeder fra revisor til øverste 

ledelse, men som et udtryk for revisors pligt til at kommunikere med øverste ledelse, både for at 

meddele, men ligeledes for tovejs informationsdeling.  

SMV 

Når der i problemformuleringen skrives SMV, refereres der til små og mellemstore virksomheder. 

Det er dog også vigtigt her at definere, at der er tale om den del af SMV segmentet der får udført 

revision, og hvor der er en tostrenget ledelse, se i øvrigt afgrænsning.   

Art, Indhold, omfang og hyppighed 

Disse 4 begrebers operationelle definition er følgende:  

Art defineres ved formen af kommunikation.  

Indhold defineres ved de krav der er til indholdet af kommunikationen. 

Omfang defineres ved mængde og detaljeringsgrad i kommunikationen. 

Hyppighed defineres ved hvor mange gange om året, hvornår, og i hvilke tilfælde der skal 

forelægge kommunikation. 

2. Opgavens fremgangsmåde 

2.1 Opbygningen af opgaven 
Denne afhandlings fokus er at undersøge konsekvenserne ved revisionsprotokollatets afskaffelse for 

SMV, og fremtidens kommunikationsform mellem bestyrelse og revisor. Der er derfor tre 

hovedområder i problemformuleringen som skal afdækkes, nemlig ændringen i reguleringen af 

kommunikation med øverste ledelse, fremtidens rapporteringsformer for SMV, og 

bestyrelsesmedlemmers forventninger til kommunikationen. Denne afhandling er således en 

blanding mellem empirisk og analytisk, idet de forskellige analyseafsnit indeholder forskelligt 

materiale.  

                                                
8 Flint 1988, s6 
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Det er her relevant at gøre opmærksom på at reguleringen der undersøges er i forbindelse med 

kommunikation under revision af regnskaber. Således gør reguleringen sig kun gældende ved 

opgaver med erklæringer med sikkerhed. Der er derfor tale om godkendte revisorer.  

Ovenfor er kort redegjort for væsentlige definitioner i afhandlingen. Ligeledes er teorierne 

beskrevet i et afsnit for sig inden anvendelse i analysen. Dette bidrager til konsistens gennem 

afhandlingen.  

Den første del af problemformuleringen vedrører revisorernes regelsæt, anden del handler om 

alternative måder at kommunikere på, og sidste del vedrører bestyrelsesmedlemmers holdning til 

rapporteringsformer og forholdet mellem revisor og bestyrelse. 

Afhandlingen opdeles i metode og analyseafsnit således at de forskellige metoder og analyser 

præsenteres mere overskueligt.  

Her er ved egen tilvirkning udarbejdet en illustration af afhandlingens fremgangsmåde:  
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2.2 Videnskabsteori 
Denne afhandling har til formål at se på fremtidens kommunikationsformer ud fra en række 

betingelser i samfundet. Formålet er således ikke at udlede en konkret løsning værdifrit. 

Værdifrihed er defineret ved en objektiv forskning, hvor undersøgelsen holdes adskilt fra 

forskeren.9 

Udgangspunktet er derfor konstruktivistisk, idet revisors kommunikation ikke opfattes som et 

fænomen med en universel eksistens, men som et fænomen dannet af menneskers sociale 

konstruktioner.10 Det samme kunne argumenteres for at gøre sig gældende med revisors rolle i 

samfundet, og begrebet god revisorskik, som løbende ændres i takt med samfundets processer og 

behov.  

I forhold til problemformuleringen ses det videnskabsteoretiske grundsyn i det ønske der er om at 

redegøre for de forventninger og krav der stilles til kommunikationen, fremfor hvordan 

kommunikationen ser ud. Dette skyldes overbevisningen om ”at viden ikke skabes i kraft af 

virkelighedens essens, men at udsagn og begreber om verden legitimeres gennem sociale processer 

og derfor skabes kollektivt.”(Egholm 2014, s143) 

Det videnskabsteoretiske ståsted kommer ligeledes til udtryk i anvendelsen af kvalitative data, hvor 

fokus er på bestyrelsesmedlemmers holdninger og opfattelse af kommunikationen med revisor og 

revisors rolle. Dette stemmer også overens med den konstruktivistiske ontologi om at fænomener 

ikke har egen essens.11 Kommunikationen som fænomen er nemlig i høj grad defineret ud fra de 

behov og holdninger der er til denne. 

Ved brug af induktiv metode som det her er tilfældet søges der at forstå hvilken betydning revisors 

kommunikation får tillagt ved hjælp af de benyttede teorier og interviews, og dette er således 

overensstemmende med den socialkonstruktivistiske epistemologi.12 Brugen af induktiv metode 

betyder at der ikke fra starten er udarbejdet en hypotese, men at viden er fremkommet ved 

undersøgelse af data, både teorier og standarder, og interviews.  

2.3 Juridisk metode  
Det første arbejdsspørgsmål i problemformuleringen lyder: 

”Hvilken ændring er der sket i reguleringen af kommunikation med øverste ledelse?”  

                                                
9 Egholm 2014, s229 
10 Egholm 2014, s143 
11 Egholm 2014, s148 
12 Egholm 2014, s237 
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Dette spørgsmål benyttes til at belyse ændringen i lovreguleringen fra før den 17. Juni 2016 og til 

nugældende ret i forhold til revisionsprotokollatet, og til den regulering der er omkring 

kommunikation med øverste ledelse generelt.  

For at besvare dette spørgsmål benyttes juridisk metode, hvilket skyldes at spørgsmålet søger at 

afdække forskelle i regulering, og der er derfor tale om at redegøre for tidligere ret, samt afdække 

gældende ret, både i forhold til konkret lovregulering og softlaw. Juridisk metode defineres således: 

”den juridiske metode karakteriseres ved, at alle relevante retlige argumenter på en faglig korrekt 

måde er klarlagt og afvejet over for hinanden med henblik på at give svaret på et retligt 

spørgsmål.” (Blume, 2006: s51).  

Tidligere ret redegøres der for i afsnittet om lovgivning. Der udføres her en retsdogmatisk analyse. 

Det vil sige at der beskrives et retsfaktum, defineret ved at være den juridiske situation noget kan 

udledes af.13 Denne leder til en retsfølge, der kan defineres ved at være den juridiske konsekvens.14 

Sammenhængen mellem disse vil således være jus, defineret som ”de regler og den abstraktion, 

der leder til afgørelsen.”(Tvarnø 2014, s36).  

Som det beskrives af begge inddragede juridiske metodeteoretikere er en essentiel del af den 

juridiske metode at kunne skelne mellem typerne af retskilder. De relevante retskilder redegøres der 

således for som det første i afsnit 3. 

2.4 Metode – Analyse af rapporteringsformer 
Det andet analyseafsnit i denne afhandling søger at besvare følgende arbejdsspørgsmål i 

problemformuleringen:  

- Hvilke krav stilles der i revisionsstandarderne til kommunikation mellem øverste ledelse og 

revisor? 

- Hvordan vil alternative rapporteringsmetoder og revisionsprotokollatet opfylde de krav der 

stilles i revisionsstandarderne? 

- Hvordan vil alternative rapporteringsmetoder og revisionsprotokollatet opfylde de 

forventninger der eksisterer til kommunikation, bevisværdi og governance?  

De forskellige rapporteringsformer er udvalgt ud fra faglig diskussion og  brainstorming om 

hvordan revisor kunne vælge at kommunikere med øverste ledelse før under og efter revisionen. I 

denne analysedel er der benyttet induktiv metode, idet målet ikke har været at teste en hypotese, 

                                                
13 Tvarnø 2014, s36 
14 Tvarnø 2014, s36 
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men snarere at analysere teorier og revisionsstandarder på de forskellige rapporteringsformer, og 

finde anvendelsesmuligheden.  

Disse rapporteringsformer bliver i denne analyse undersøgelsesenheder, hvortil egenskaberne der 

studeres er revisionsstandarderne, samt de udvalgte teorier. Der er således tale om en analyse med 

relativt få undersøgelsesenheder, men undersøgelse  af en del egenskaber. 15  Analysen kan 

kategoriseres som værende eksplorativ. Dette skyldes at analysen identificerer muligheder og 

problemstillinger ved de forskellige rapporteringsformers anvendelse som 

kommunikationsmiddel. 16  Idet standarderne ligeledes beskrives undervejs kunne der også 

argumenteres for det beskrivende element i analysen.17 

Struktur på analysen  

Hver rapporteringsform analyseres grundlæggende ud fra 4 begreber: Art, Indhold, omfang og 

hyppighed. Dette er gjort for at give et overblik over de egenskaber som rapporteringsformerne 

indeholder. 

Udover disse 4 forhold analyseres rapporteringsformerne ud fra forskellige vinkler af 

kommunikationens anvendelse. Rapporteringsformerne analyseres ud fra kommunikationsteori, for 

at se på den enkelte rapporteringsforms evne til at viderebringe et budskab fra revisor til bestyrelse. 

De analyseres ud fra juridisk bevisteori for at se evnen til at kunne bruges som bevis i 

retsafgørelser, som protokollatet førhen har været anvendt til. Til sidst analyseres de i forhold til de 

guidelines der eksisterer indenfor governance for at klarlægge evnen til at styrke bestyrelsens 

arbejdsredskaber til på bedst mulig måde at lede en virksomhed. Man kan således opstille 

analyseredskaber og emner således:  

Rapporteringsform Kommunikationsteori Juridisk bevisteori Corporate Governance 

Art    

Indhold    

Omfang    

Hyppighed    

(Egen tilvirkning) 

                                                
15 Andersen 2014, s101 
16 Andersen 2014, s20 
17 Andersen 2014, s20 
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Teorivalg og begrundelse 

Til denne afhandling er der udvalgt nogle teorier ud fra den relevans de udgør i forhold til 

afhandlingens problemstilling. Der er ligeledes fravalgt nogle teorier der trods den umiddelbare 

relevans ikke var anvendelig i forhold til den konkrete problemstilling og afgrænsning. Disse 

begrundes herunder.   

 

Principal agent teorien: Principal agent teori, herefter nævnt PA teori, baserer sig oprindeligt på 

det forhold der eksisterer i virksomheder hvor der er en adskillelse mellem ejeren af virksomheden 

og ledelsen af virksomheden. I disse virksomheder har ejeren ansat en leder til at varetage 

virksomhedens drift, og dermed overdraget beslutningstagningen og disponeringen af ejerens 

aktiver til lederen.18 PA teorien baserer sig på, at der er en forskel på hvad ejeren/principalen af 

virksomheden ønsker, og hvad lederen/agenten af virksomheden ønsker. I denne relation har revisor 

en essentiel rolle, idet denne kan være med til at sikre principalens målopfyldelse, med lavere 

incitamentsaflønning og kontrol med agenten til følge. Denne meget grundlæggende revisionsteori 

er særdeles relevant i virksomheder, hvor der eksisterer adskillelse mellem ejer og leder. I mange 

virksomheder i SMV segmentet er dette dog ikke tilfældet, og teoriens pointer mister derfor deres 

relevans i forhold til nærværende afhandling. Teorien er derfor ikke anvendt her, men har været en 

del af den indledende litteraturanalyse.  

 

Kommunikationsteori: Denne afhandling handler som ovenfor beskrevet om de regelsæt der er for 

kommunikationen mellem øverste ledelse og revisor, og hvordan disse nu har ændret sig. Udover de 

regelsæt der eksisterer, er det dog ligeledes relevant for problemstillingen at se på nogle teorier om 

kommunikation. Dette anvendes for at skabe en forståelse for de mekanismer der er i spil når der 

kommunikeres et budskab. Mekanismerne er således afgørende for den kvalitet de enkelte 

rapporteringsformer har. Der er til formålet anvendt en klassisk kommunikationsteori hvor der tages 

udgangspunkt i aftageren, og hvordan budskabet påvirker modtageren.19 Dertil er der ligeledes 

anvendt teori der har fokus på kommunikationsmediet, og dets anvendelsesmuligheder og 

udfordringer i forhold til budskab og effektivitet. 

 

                                                
18 Larsen 1994, s212 
19 Helder 2009, s72 
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Bevisteori: Når der i denne afhandling redegøres for bevisteori er der ikke tale om revisions 

bevisteori, men i stedet tale om juridisk bevisteori. Nødvendigheden i at redegøre for juridisk 

bevisteori skyldes den rolle som revisors dokumentation for kommunikation med øverste ledelse 

ofte har spillet i retssager vedrørende revisors eller bestyrelsens ansvar. Når der i analysedelen ses 

på alternative rapporteringsformer er det derfor ligeledes nødvendigt at finde ud af om den givne 

rapporteringsform kan udgøre et gyldigt bevis i tilfælde af en efterfølgende sag. Dette anses som 

værende i samfundets interesse, idet det er afgørende at kunne placere ansvaret i erhvervsskandaler 

og lign. Den teori der her er anvendt er udvalgt, fordi den giver et overblik over typen af bevis, og 

muligheden for at anvende den konkrete bevistype, hvor mange andre teoretikere redegør for 

bevisteori på et mere abstrakt niveau.  

 

Corporate governance: Teorier/anbefalinger vedrørende corporate governance er udvalgt således 

at fokus er på SMV segmentet og ejerledede virksomheder. Der er således redegjort for 

anbefalinger i den type virksomheder som afhandlingen omhandler, og ikke i de større 

virksomheder som corporate governance teori oftest omhandler. Ligeledes er der redegjort for 

bestyrelsens juridiske ansvar i henhold til selskabsloven under lovafsnittet. Årsagen til anvendelse 

af disse skyldes et ønske om at få et teoretisk syn på bestyrelsesmedlemmers behov i forbindelse 

med kommunikationen. 

 

Forventningskløften: Revisionsteorien om forventningskløften handler om den 

uoverensstemmelse der kan eksistere mellem offentlighedens forventninger til revisors arbejde, og 

det stykke arbejde revisor udfører i konsensus med god revisorskik.20 Forventningskløften kan 

således risikere at ødelægge den tillid der bør eksistere til revisor som værende offentlighedens 

tillidsrepræsentant, til trods for at revisor udfører sit arbejde efter gældende regler. Det er derfor 

vigtigt for opretholdelse af denne tillid at revisor er i dialog med offentligheden om hvad det er 

revisor laver.21 Denne teori var ligeledes en del af den indledende litteraturanalyse, men er fravalgt 

grundet manglende anvendelsesmuligheder. Trods den umiddelbare relevans var der ikke i 

interviewbesvarelserne ordentligt grundlag for anvendelse af denne teori, og den er således ikke 

medtaget.  

                                                
20 Bøg 2010, s14 
21 Bøg 2010, s15 
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2.5 Metode - Øverste ledelses synsvinkel 
En del af afhandlingen har til formål at redegøre for bestyrelsesmedlemmers synsvinkel på 

kommunikationen med revisor, nærmere defineret ved følgende underspørgsmål:  

- Hvordan er bestyrelsesmedlemmers holdning til revisionsprotokollatet? 

- Hvordan forholder bestyrelsesmedlemmer sig til alternative måder at rapportere på? 

Til at besvare disse spørgsmål er der indhentet kvalitative primærdata. Denne form for data er 

således karakteriseret ved at være indhentet selv og til netop dette formål.22 Årsagen til valget af 

kvalitative data findes i det videnskabsteoretiske udgangspunkt i afhandlingen, og de svar der søges 

afdækket i ovenfor viste spørgsmål. Idet der spørges til bestyrelsesmedlemmers holdninger, kan der 

således være behov for mere uddybning end det havde været muligt at opnå ved eksempelvis 

spørgeskemaer.  

De kvalitative data er udarbejdede semistrukturerede interviews, og der er dermed tale om 

stimulidata, idet den interviewede påvirkes ved et spørgsmål til at afgive et svar.23 Årsagen til 

valget af semistrukturerede interviews er denne types mulighed for at klarlægge forudbestemte 

spørgsmål, samtidig med muligheden for yderligere emner eller synsvinkler der måtte fremkomme 

hos den enkelte.24  

Interviews er dels afholdt ved fysisk møde, dels over telefonen.  

Interviews 

Idet afhandlingens fokus er på SMV segmentet er det således vigtigt at de interviewede 

bestyrelsesmedlemmer har den baggrund. De problemstillinger og holdninger der eksisterer hos 

bestyrelser i SMV er ikke nødvendigvis de samme som i store virksomheder og PIE segmentet.  

 

Udvælgelse af interviewpersoner: Af ovenstående årsag er bestyrelsesmedlemmerne fundet ved at 

søge efter bestyrelsesnetværk og lign. med fokus på SMV. Ved at søge efter bestyrelsesnetværk 

undgås således også såkaldte ”tantebestyrelser” som afhandlingen har afgrænset sig fra. 

Bestyrelsesmedlemmerne er bevidst udvalgt med forskellig geografisk placering, således at en 

sådan faktor ikke har indflydelse på besvarelserne. 

 

                                                
22 Andersen 2014, s137 
23 Andersen 2014, 137 
24 Andersen 2014, s155 
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Udførsel af interviews: Grundet den spredte geografiske placering har det ikke været muligt at 

interviewe alle ved fysisk fremmøde. Nogle interviews er derfor udført via telefonen. Dette kan 

give udfordringer i forhold til muligheden for at benytte sig af visuelle hjælpemidler til at forklare 

spørgsmålene, eller aflæse uklarheder hos den interviewede.25 Det har dog stadig været forud aftalte 

interviews, således at bestyrelsesmedlemmerne havde tid til at forberede sig på spørgsmålene og var 

klar over emnet for interviewet, så det har ikke samme karakteristika som et traditionelt 

telefoninterview.26  

Databehandling 

De udførte interviews har enten været dokumenteret i form af lydoptagelser eller noter undervejs i 

interviewet. Den blandede metode skyldes at nogle interviews er udført over telefonen, hvorfor det 

ikke var muligt at optage samtalen. Her er der dog ved vigtige pointer ordret skrevet ned hvad den 

interviewede har sagt. Ved interviews afholdt fysisk er lydoptagelserne transskriberet.  

3. Lovregulering og Softlaw  
De arbejdsopgaver revisorer håndterer på daglig basis er underlagt meget regulering. I hvervet som 

revisor skal de overholde revisorloven, årsregnskabsloven, erklæringsbekendtgørelsen samt diverse 

andre speciallove alt efter hvilken branche de beskæftiger sig med. Dertil kommer revision og 

regnskabsstandarderne, som selvom der ikke er tale om direkte lovgivning, stadig skal overholdes. 

Nedenfor beskrives typerne af retskilder, den lovgivning, samt de standarder der er relevant i 

forbindelse med revisionsprotokollatet og kommunikation med øverste ledelse. 

3.1 Retskilderne   
En fælles definition af retskilder lyder:”I almindelighed er det karakteristisk for retskilder, at de 

indeholder information, der har en normativ karakter” (Blume, 2006: s52). Der er dog forskel på 

formaliteten og tilvejebringelsen af retskilder, hvilket er afgørende for hvor forpligtende den 

pågældende retskilde er.27 Der skelnes derfor mellem de retskilder der har forpligtende karakter 

(hårde retskilder/hard law) og de der ikke har (bløde retskilder/soft law). 

                                                
25 Andersen 2014, s158 
26 Andersen 2014, s158 
27 Blume 2006, s54 
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Hårde retskilder 

Ved hård ret menes som ovenfor beskrevet de retskilder der har forpligtende karakter.  

 

Lovforskrifter: Den mest forpligtende retskilde er lovene, idet loves eksistens eller gyldighed ikke 

er betinget af indholdsmæssige krav, men blot skal være vedtaget korrekt.28 Med at de skal være 

vedtaget korrekt menes der i det danske retssamfund at de ikke må stride mod grundloven, som er 

højeste lov jf. Legalitetsprincippet.29 I mange forbindelser bør den danske lovgivning dog også være 

i overensstemmelse med EU lovgivningen, idet denne har en vis indflydelse på dansk lovgivning.30 

Lovene har i dansk ret status som den primære retskilde, men ikke som den eneste retskilde af 

betydning.31  

 

Forarbejder: Udover lovene selv tillægges forarbejderne til lovene også en vis betydning, selv om 

der er forskellig opfattelse af hvor meget betydning de tillægges. Uagtet hvor stor betydning man 

agter at tillægge forarbejderne bidrager de som minimum til at forstå loven og dens formål bedre, 

således at loven bruges hvor det var tiltænkt.32 

 

Retspraksis: En anden vigtig retskilde i dansk ret er retspraksis. Disse defineres som ”en retlig 

stillingtagen til et konkret foreliggende spørgsmål.” (Blume, 2006: s57). Der findes to typer af 

afgørelser, nemlig afgørelser truffet af administrative myndigheder, og domstolsafgørelser. Den 

første lægges der begrænset vægt på, idet denne afgørelse ikke nødvendigvis er endelig, men ville 

kunne ændres ved domstolene. 33   Domstolsafgørelser (retspraksis) tillægges højere juridisk 

betydning jo højere oppe i domstolshierakiet afgørelsen bliver afsagt, og kan skabe ret i samfundet, 

hvilket giver det status som en væsentlig retskilde.34  

Til det retlige spørgsmål i denne afhandling er de væsentlige hårde retskilder revisorloven, 

årsregnskabsloven, EU forordningen og erklæringsbekendtgørelsen, samt eventuelle relevante 

domme.  

                                                
28 Blume 2006, s73 
29 Blume 2006, s74 
30 Blume 2006, s74 
31 Blume 2006, s57 
32 Blume 2006, s57 
33 Blume 2006, s58 
34 Blume 2006, s58 
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Blød ret 

I en dynamisk verden som den revisorer arbejder i, kan det være en fordel med retningslinjer der 

skabes på en mindre formel måde, som det ofte er tilfældet med blød ret. De bløde retskilder har 

ikke samme forpligtende karakter som de hårde retskilder, men har formelt ”karakter af råd eller 

henstillinger” (Blume, 2006: s60). I praksis har de dog alligevel samme normative virkning som 

hårde retskilder, og kan anses som en form for sædvane.35 Som eksempel på bløde retskilder kan 

nævnes aftaler, kontrakter, kutymer, retsgrundsætninger, vedtægter, adfærdskodekser og 

selvregulering. De relevante gennemgås nedenfor.  

 

Private retskilder: En del af de bløde retskilder kan betegnes som private retskilder. Med dette 

menes en form for selvregulering, hvor de regulerede selv regulerer.36 Der kan her indenfor de 

generelle retsforskrifter fastsættes regler der regulerer, samtidig med at der tages hensyn til de 

gældende forhold der eksisterer i branchen.37 Reglerne kan supplere og styrke den ret, der stammer 

fra retsforskrifterne.38  

 

Retsgrundsætninger: En anden form for blød retskilde der i nærværende afhandling er relevant er 

retsgrundsætninger. Disse defineres som værende fundamentale opfattelser som tillægges 

retskildemæssig betydning.39 De får typisk en retskildemæssig betydning idet de anvendes ved 

domstolene og anerkendes.  

 

Adfærdskodekser: Derudover findes der retskilder i form af adfærdskodekser. Et adfærdskodeks 

er defineret ved at være en række fastsatte regler om hvad der er ”god skik” på et område.40 Oftest 

vil sådanne regler blive fastlagt af brancheorganisationer eller lign. Og har ikke bindende virkning 

overfor domstolene, men har dog alligevel en vis retskildemæssig betydning.41 

Af væsentlige bløde retskilder i denne afhandling findes indholdet af det lovfastsatte begreb ”god 

revisorskik”, responsa fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (herefter benævnt FSR) 

responsumudvalg og de internationale revisionsstandarder.   

                                                
35 Blume 2006, s60 
36 Blume 2006, s62 
37 Blume 2006, s138 
38 Blume 2006, s139 
39 Blume 2006, s136 
40 Blume 2006, s137 
41 Blume 2006, s138 
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3.2 Lovregulering af revisionsprotokollatet  
Som beskrevet ovenfor, er revisionsprotokollatet ikke længere et krav for andre end PIE 

virksomheder, hvorfor lovtekstens §20 har ændret sig markant. Den tidligere revisorlovs §20 

krævede således, at ved alle virksomheder hvis årsregnskab blev revideret, skulle revisor føre en 

revisionsprotokol. Denne skulle føres til hvervgivers brug, medmindre andet var krævet. I den 

historiske revisorlovs §20 stk. 3 blev kravene til indholdet af revisionsprotokollatet ligeledes 

uddybet:  

”Stk. 3. I revisionsprotokollen skal revisor redegøre for arten og omfanget af de udførte 

revisionsarbejder og konklusionen herpå. Revisor skal herunder i det mindste oplyse om følgende, 

når der er udført revision: 

1) Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller 

mangler vedrørende virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol, 

2) forhold, som normalt må forventes at have betydning for modtagerens eller hvervgiverens 

stillingtagen til årsregnskabet m.v., 

3) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og 

4) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.”42 

Den nugældende revisorlovs §20 indeholder blot følgende:  

”I virksomheder af interesse for offentligheden skal et revisionsprotokollat, jf. artikel 11, stk. 1, i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav 

til revision af virksomheder af interesse for offentligheden, også forelægges for den reviderede 

virksomheds bestyrelse eller tilsynsorgan.”43 

De lovregulerede krav der var til kommunikation med øverste ledelse er med den nye revisorlov 

derfor ikke til stede længere.  

I stedet står nu blot beskrevet i Revisorlovens §20 at revisionsprotokollatet i PIE virksomheder også 

skal forelægges bestyrelsen eller tilsynsorganet, og ikke kun revisionsudvalget i virksomheden.44 

I selskabsloven foreligger et krav om underskrift på revisionsprotokollatet, hvis et sådant 

udarbejdes: ”Medlemmerne af det øverste ledelsesorgan underskriver revisionsprotokollen, hvis 

revisor fører en sådan.”45 

                                                
42 Revisorloven af 17/6 2008, §20 
43 Revisorloven af 9/9 2016, §20 
44 Revisorloven af 9/9 2016, §20 
45 Selskabsloven af 8/6 2016, §129 
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God revisorskik 

Et begreb der lovmæssigt er reguleret er god revisorskik. God revisorskik er et dynamisk begreb, 

hvis mere konkrete betydning konstant ændrer sig i takt med revisors rolle i samfundet. Dog stilles 

der lovmæssigt krav om at god revisorskik er udtryk for at udvise den nøjagtighed og hurtighed som 

opgaverne tillader, udøve professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel 

adfærd og kompetence, og fornøden omhu.46  

Revisoransvar 

Disciplinæransvar: Revisor kan stilles overfor et disciplinæransvar i revisornævnet hvis der er 

indgivet klage fra en der har retlig anerkendelsesværdig interesse, om forhold vedrørende en opgave 

under revisorlovens §1 stk. 2 og 3.47  

 

Erstatningsansvar: Erstatningsansvar sker ved de civile domstole, hvor formålet som regel er at 

opnå erstatning for økonomisk tab fra revisor. Ansvarsgrundlaget er culpa, men med en skærpet 

professionsnorm, og der følges civile procesregler, altså tager domstolen kun stilling til parternes 

anbringender. Professionsansvaret sammenlignes ofte med god revisorskik, og det siges at der skal 

være tale om at revisor ikke har overholdt god revisorskik, hvis denne skal kunne ifalde 

erstatningsansvar.48 De civile domstole læner sig oftest op af udtalelser fra responsumudvalget, og 

det er derfor i høj grad revisorernes egen branche der er med til at afgøre hvornår god revisorskik 

overholdes.49  

3.3 Revisionsstandarderne 
Som beskrevet ovenfor, er ISA standarderne ikke udtryk for en hård retskilde. Dette skyldes det 

element af selvregulering de har, idet de ikke udarbejdes af staten men af det internationale råd 

International Federation of Accountants (herefter benævnt IFAC). I forhold til 

revisionsprotokollatets formalia kan der ligeledes læses i RS 260 og RS 265, men idet standarderne 

er ophævet ved oversættelsen af ISA standarderne, beskrives disse ikke nærmere her.  

                                                
46 Revisorloven af 9/9 2016, §16 
47 Erhvervsstyrelsen (2) 
48 Langsted, 2013: s312 
49 Langsted, 2013: s312 
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ISA 260 – Kommunikation med øverste ledelse 

ISA 260 fastlægger revisors ansvar for kommunikationen med den øverste ledelse, hvornår der bør 

kommunikeres, hvad der skal kommunikeres, og hvordan der skal kommunikeres. Der findes visse 

særregler i standarden for kommunikation med øverste ledelse i PIE virksomheder, som her jf. 

afgrænsning ovenfor, ikke vil blive gennemgået.  

Formålet med kommunikation med den øverste ledelse er, at opnå en større forståelse for 

virksomheden, hjælpe øverste ledelse med at opfylde deres ansvar med at føre tilsyn med 

regnskabsudarbejdelsen, og have et konstruktivt samarbejde, dog med bevarelse af revisors 

uafhængighed.50  

Forholdene der skal kommunikeres kan opgøres således:  

 

Ansvar i forbindelse med revision af regnskabet: Revisor har et ansvar for at kommunikere til 

øverste ledelse, at denne har et ansvar for at udforme og udtrykke en konklusion om det 

udarbejdede regnskab, og at revisionen ikke fritager ledelsen for dennes ansvar.51  

 

Revisors planlægning: Revisor skal informere øverste ledelse om det planlagte omfang og den 

tidsmæssige placering af revisionen, samt identificerede risici.52 Dette skal dog gøres uden at være 

til skade for effektiviteten af revisionen.  

 

Betydelige resultater af revisionen: Revisor skal informere øverste ledelse om holdningen til de 

anvendte principper og regnskabspraksis, og hvor denne finder det nødvendigt informere om 

hvorfor netop denne praksis ikke er hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde. Herudover skal der 

oplyses om betydelige vanskeligheder opstået under revisionen, og betydelige forhold der er 

rapporteret til den daglige ledelse. Eventuelle omstændigheder der kunne påvirke formen og 

indholdet i erklæringen, samt øvrige forhold opstået under revisionen som revisor vurderer som 

værende relevant i forbindelse med tilsyn med regnskabsaflæggelsen skal ligeledes 

kommunikeres.53  

 

                                                
50 ISA 260.4 
51 ISA 260.14 
52 ISA 260.15 
53 ISA 260.16 
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Rettidig kommunikation: Revisor skal rettidigt kommunikere med øverste ledelse.54 Hvornår 

kommunikation er rettidigt afhænger af hvad der kommunikeres, eksempelvis kan kommunikation 

om planlægningsforhold ofte være hensigtsmæssigt tidligt i processen.55 

 

Dokumentation og kommunikationsform: Det er revisors faglige vurdering der afgør om 

betydelige forhold i forbindelse med revisionen bør kommunikeres skriftligt, eller kan nøjes med at 

kommunikeres mundtligt. 56  Såfremt der kommunikeres mundtligt skal dette indgå i 

revisionsdokumentationen i form af dato og hvem der kommunikeres til. Dokumentation for den 

mundtlige kommunikation kan omfatte kopier af mødereferater der er udarbejdet af virksomheden, 

såfremt disse er egnet som dokumentation.57 Hvis der vælges at kommunikeres skriftligt, skal denne 

kommunikation ligeledes indgå som dokumentation.58 

Den effektive kommunikation kan udarbejdes på forskellige måder alt efter vurdering og emne der 

kommunikeres. 59  Den kan således omfatte strukturerede præsentationer, skriftlige rapporter, 

aftalebreve og drøftelser enten skriftlige eller mundtlige.60   

ISA 265 – Interne kontroller 

Meningen med ISA 265 er at opsætte retningslinjer for kommunikationen med øverste og daglig 

ledelse om mangler i den interne kontrol som revisor konstaterer under revisionen.61 

 

Indholdet i kommunikationen: Når der kommunikeres om betydelige mangler i den interne 

kontrol, skal denne indeholde en beskrivelse af manglerne og deres konsekvenser. Formålet er at 

øverste og daglige ledelse forstår baggrunden for kommunikationen, og revisors ansvar i 

forbindelse med disse manglers indflydelse på revisionen og konklusionen.62  

 

Kommunikationsform og tidsfrist: ”Revisor skal rettidigt og skriftligt kommunikere til den 

øverste ledelse om betydelige mangler i intern kontrol, der er konstateret under revisionen” 

                                                
54 ISA 260.21 
55 ISA 260.A40 
56 ISA 260.19 
57 ISA 260.A45 
58 ISA 260.23 
59 ISA 260.A38 
60 ISA 260.A37 
61 ISA 265.5 
62 ISA 265.11 
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(ISA.265.9). Nærmere retningslinjer om tidspunktet for kommunikation afhænger af typen af 

virksomhed, og om vigtigheden for øverste ledelse i at få denne kommunikation for at opfylde 

dennes ansvar.63 For at informere indenfor tidsfristen kan der kommunikeres mundtligt først, men 

skriftlig kommunikation kan her ikke fraviges.64  

Det defineres yderligere, at revisor kan kommunikere mindre struktureret ved revision af mindre 

virksomheder.65  

Øvrige krav til kommunikation ISA: 210, 240, 250, 450, 505, 510, 550, 560, 570, 705, 706, 710, 

720 

Udover de regler der indgår i ISA 260 henvises der i øvrigt til andre standarder hvor der også indgår 

krav om kommunikationen til øverste ledelse.  

 

ISA 210: ISA 210 foreskriver, at aftalte vilkår i forbindelse med indgåelse af aftale om revision 

skal anføres i et aftalebrev eller anden passende skriftlig aftale.66 Der skal her redegøres for revisors 

og ledelsens ansvar, mål og omfang med revisionen, og den regnskabsmæssige begrebsramme.67  

 

ISA 240: I ISA 240, der omhandler revisors ansvar ved besvigelser ved revision af regnskabet, er 

der krav om forespørgsel til øverste ledelse om de har kendskab til faktiske, mistænkte eller 

beskyldninger om besvigelser i virksomheden. 68  Såfremt revisor vælger at fratræde grundet 

bekendtskab med fejl der skyldes besvigelser, fremstår et krav om kommunikation til øverste og 

muligvis daglig ledelse.69 Derudover er der jf. ISA240.41 krav om at rapportere til øverste ledelse, 

såfremt revisor bliver bekendt med besvigelser under revisionen. Undtaget er dog tilfælde hvor 

samtlige medlemmer af øverste ledelse ligeledes indgår i daglig ledelse, og det er her besvigelserne 

foregår. Overordnet set skal revisor meddele øverste ledelse alt i relation til besvigelser der har 

indflydelse på ansvaret på hos øverste ledelse.70 Revisor skal derudover i sin dokumentation 

inkludere kommunikation om besvigelser til øverste- og daglige ledelse mv..71  

                                                
63 ISA 265.A13 
64 ISA 265.A14 
65 ISA 265.A18 
66 ISA 210.10 
67 ISA 210.A22 
68 ISA 240.21 
69 ISA 240.38.c.i 
70 ISA 240.42 
71 ISA 240.46 
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ISA 250: ISA 250 der omhandler revisors overvejelser vedr. love og øvrige reguleringer i 

forbindelse med revisionen er der krav om at forespørge direktionen, og hvis det vurderes 

nødvendigt bestyrelsen, om hvorvidt de overholder lovgivningen. 72  Ved mistanke om at 

lovgivningen ikke overholdes bør det drøftes med enten daglig eller øverste ledelse.73 Der er krav 

om rapportering til øverste ledelse hvis revisor bliver bevidst om at virksomheden ikke overholder 

lovgivningen, medmindre der er tale om klart uvæsentlige forhold eller daglig og øverste ledelse er 

en og samme.74  

 

ISA 450: Der er krav om at informere bestyrelsen om de ikke korrigerede fejlinformationer og 

deres påvirkning på regnskabet, samt at anmode om at få disse fejl rettet. De væsentlige af disse bør 

identificeres enkeltvis.75 

 

ISA 550: betydelige forhold der er dukket op i forbindelse med revisionen der vedrører nærtstående 

parter skal rapporteres til bestyrelsen.76  

 

ISA 570: I ISA 570 vedrørende fortsat drift er der krav om rapportering til øverste ledelse, hvis der 

er usikkerhed om fortsat drift. Herunder skal begivenheder og forhold der skaber denne usikkerhed 

drøftes, hvorvidt en going concern forudsætning er passende for regnskabet, samt om der er de 

nødvendige oplysninger om dette i regnskabet.77  

 

ISA 705: Hvis daglig ledelse har nedlagt væsentlige begrænsninger i revisors arbejde og nægter at 

fjerne disse bør revisor kommunikere om forholdene til øverste ledelse.78 Ved revisors fratræden 

bør denne informere øverste ledelse om alle fejlinformationer der ville have været skyld i 

modifikation af konklusionen.79 Hvis revisor forventer at modificere konklusionen skal denne 

                                                
72 ISA 250.14 
73 ISA 250.19 
74 ISA 250.22 
75 ISA 450.12-13 
76 ISA 550.27 
77 ISA 570.23 
78 ISA 705.12 
79 ISA 705.14 



Copenhagen business school 2017                Revisionsprotokollatets afskaffelse for SMV 
 

 26 

kommunikere de forhold der gør sig gældende med øverste ledelse, således at revisor kan få 

samtykke for kendsgerningerne, og eventuelt få yderligere forklaringer på forholdene.80  

 

ISA 706: Hvis revisor påtænker at medtage en supplerende oplysning i regnskabet skal denne 

informere øverste ledelse om dette, samt indholdet af denne.81 

ISA 230 – Dokumentation  

ISA 230s formål er at fastlægge rammerne for revisors dokumentation i forbindelse med 

revisionsopgaver og andre erklæringer med sikkerhed. I afsnittet om ISA 260 findes også visse 

retningslinjer mht. dokumentation, disse anses som et supplement til denne standard, der 

specificerer kravene i den specifikke del af revisors arbejde.  

Det er jf. ISA 230.7 obligatorisk at revisor udarbejder revisionsdokumentationen rettidigt, og der 

argumenteres for at dokumentation udarbejdet efterfølgende sandsynligvis er mindre nøjagtigt.  

 

Form indhold og omfang af dokumentation: Der er krav til at dokumentationen er udarbejdet 

således at en erfaren revisor uden foregående tilknytning til revisionen er i stand til at forstå art, 

tidsmæssig placering og omfang af revisionen, resultat og bevis for de udførte revisionshandlinger. 

Derudover også betydelige forhold opstået under revisionen, og den faglige vurdering og 

konklusionen på disse.82  

Af særlig relevans for denne afhandling er ISA 230.10, der skriver at ”revisor skal dokumentere 

drøftelser af betydelige forhold med den daglige ledelse, den øverste ledelse og andre, herunder 

arten af de betydelige forhold, der blev drøftet, samt hvornår og med hvem drøftelserne fandt sted”. 

Dokumentationen er ikke begrænset til at være revisors egne registreringer, men kunne eksempelvis 

også være mødereferater udarbejdet af virksomhedens personale.83  

 

Særlige overvejelser ved revision af mindre virksomheder: Selvom en revision af en mindre 

virksomhed stadig skal overholde ovenstående krav om at informere en erfaren revisor uden 

forudgående kendskab til revisionen, er revisionsdokumentationen typisk kortere i de mindre 

                                                
80 ISA 705.28, ISA 705.A25 
81 ISA 706.9, ISA 706.A12 
82 ISA 230.8 
83 ISA 230.A14 



Copenhagen business school 2017                Revisionsprotokollatets afskaffelse for SMV 
 

 27 

virksomheder.84 Dokumentation for drøftelser med revisionsteamet er eksempelvis ikke nødvendigt, 

hvis det er den opgaveansvarlige der udfører alt revisionsarbejde, ligesom noget dokumentation kan 

udarbejdes på en gang til flere områder.85  

3.4 Bestyrelsens lovmæssige opgaver og ansvar 
I selskabsloven omhandler kapitel 7 kapitalselskabers ledelse, og herunder er specifikke krav til 

hvad bestyrelsens opgaver og ansvar består i. Bestyrelsens overordnede opgaver består i at varetage 

den overordnede og strategiske ledelse af virksomheden.86  

Herunder indgår specifikke krav til at bestyrelsen skal påse at virksomhedens økonomistyring 

foregår hensigtsmæssigt, det vil sige bogføring og regnskabsaflæggelse. Derudover skal bestyrelsen 

sørge for, at der er etableret de nødvendige interne kontroller og procedurer for risikostyring. 

Bestyrelsen skal føre tilsyn med daglig ledelse, og løbende modtage rapportering om finansielle 

forhold. Til sidst skal den sørge for at selskabets kapitalberedskab altid er forsvarligt.87 

4. Teori 

4.1 Bevisteori  
Juridisk vished er et udtryk for at man ved at noget er rigtigt. Til at opnå dette bruges beviset. 

Beviset erstatter således tvivlen med den juridiske vished.88  

Juridisk bevisteori af David Schum 

I juridisk henseende eksisterer der to typer af beviser, håndgribelige (tangible) og vidnesbyrd 

(testimonials).89 

 

Håndgribelige beviser: håndgribelige beviser er, som titlen antyder, beviser der er håndgribelige, 

som eksempel objekter, dokumenter, billeder og lign..90 Selvom der er tale om et håndgribeligt 

bevis, er dette dog ikke en garanti for at beviset er et middel til den juridiske vished omtalt ovenfor. 

                                                
84 ISA 230.A16 
85 ISA 230.A17 
86 Selskabsloven, §115 stk. 1 
87 Selskabsloven, §115 stk. 1 nr. 1, 2, 3, 4, 5 
88 Zahle 1976, s98 
89 Schum 2005, s64 
90 Schum 2005, s64 
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Årsagen er, at et håndgribeligt bevis’ betydning stadig skal tydes, og det kan derfor være op til 

behandlingen af beviset, hvad det kommer til at give af udtryk.91 Således kunne et dokument 

eksempelvis være falskt, eller være plantet på personen. I vurderingen af om et håndgribeligt bevis 

kan anvendes ses der på tre egenskaber: autensitet/authenticity, nøjagtighed/sensitivity og 

reliabilitet/reliability.92  

At beviset skal være autentisk er den vigtigste af egenskaberne. Med autentisk menes, at beviset 

skal være hvad det giver udtryk for at være, og i en retssag hvor et håndgribeligt bevis bringes ind, 

skal der foreligge dokumentation for ægtheden af beviset. Trusler mod autensiteten af et bevis 

kunne være hvis det var fremstillet for at udtrykke en anden sandhed end virkeligheden, altså hvis 

der var tale om et falsk bevis. En anden trussel kunne være, hvis beviset har skiftet hænder flere 

gange i løbet af retsprocessen, hvilket øger risikoen for at beviset kunne blive byttet ud eller 

beskadiget. Til sidst kunne en trussel mod det autentiske bevis være, hvis den der skal give sit 

udsagn om at beviset er autentisk ikke taler sandt.93  

Den anden egenskab et håndgribeligt bevis bør indeholde, er at det er nøjagtigt. For at et 

håndgribeligt bevis kan anvendes, skal det således vise sandheden med en vis sikkerhed, 

eksempelvis kan et billede af en person på et givent sted, på et givent tidspunkt kun bruges som 

bevis, hvis man kan identificere ud fra billedet at der er tale om den konkrete person.94 

Den sidste egenskab af relevans for kvaliteten af det håndgribelige bevis er reliabilitet.95 Reliabilitet 

er et udtryk for at en proces kan gentages, og komme frem til det samme resultat. I forbindelse med 

bevisteori er dette relevant i forhold til målinger eller lign. bevistyper af statistisk karakter.  

 

Vidnesbyrd: et vidnesbyrd er en anden type af bevis der bruges i retten, og som afhænger af en 

persons beretning om hændelser.  

Et vidnesbyrds troværdighed afhænger blandt andet af hvordan vidnet har opnået den pågældende 

viden. Der er tale om 3 forskellige måder personen kan have opnået sin viden på, hvilke vil blive 

gennemgået her.  

Den første er, hvis der er tale om et personligt vidnesbyrd, altså at vedkommende har opnået den 

pågældende viden ved selv at have oplevet hændelsen.96  

                                                
91 Schum 2005, s64 
92 Schum 2005, s65 
93 Schum 2005, s64 
94 Schum 2005, s65 
95 Schum 2005, s65 
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Den anden mulighed er at personen har hørt om hændelsen fra en anden person der har oplevet den, 

og der er således tale om andenhånds oplysninger. Disse oplysninger har, så længe der ikke tales 

med den person der selv har oplevet det givne, mere status som et rygte end som et bevis, og kan 

således være nyttigt i processen til at fremme søgningen efter bevis, men bør i sig selv ikke 

anvendes som bevis.97  

Den tredje mulighed er at personen ikke har oplevet hændelsen, men ud fra at have oplevet andre 

ting udleder at det er sket. Der er således ikke tale om viden om hændelsen, men i stedet om 

såkaldte ”opinion evidence”.98 Idet der ikke er tale om reel viden om hændelsen, kan det ikke 

bruges som bevis, men viden om forekomsten af de oplevede hændelser kan oplyse 

beslutningstageren om sandsynligheden for at det er sket.99  

Ud over måden vidnesbyrdet er opnået, er det også vigtigt at se på troværdigheden af vidnesbyrdet.  

Troværdigheden bliver blandt andet vurderet efter hvor sandfærdigt et vidnesbyrd er. Det er vigtigt 

at være opmærksom på, at sandfærdighed er et udtryk for at vidnet siger det vedkommende har 

opfattet/set, og der kan derfor godt være forskel på det vidnet udtrykker, og det der i virkeligheden 

er sket.100 

Ud over sandfærdigheden af udtrykket, er det også vigtigt at være opmærksom på objektiviteten i 

vidnets opfattelse. Med det menes at vidnet opfatter virkelighedens hændelser, og ikke er blevet 

påvirket af hvad vedkommende må have ønsket eller forventet at se, som det somme tider kan være 

tilfældet.101   

Den sidste faktor der spiller ind i vurderingen er observations følsomhed eller på engelsk kaldet 

”observational sensibility”.102 Med dette menes den fysiske evne til at opfatte begivenheden, altså 

om det har været muligt at se en begivenhed ske grundet dårligt syn, mørke eller lignende eller at 

vidnet var påvirket, og derfor ikke i stand til at opfatte den givne hændelse.103 

Når disse faktorer vurderes er det vigtigt at være opmærksom på, at et menneskes vidnesbyrd altid 

er tid og kontekst afhængigt, og at der tages højde for dette i vurderingen af bevismaterialet.  

 

                                                                                                                                                            
96 Schum 2005, s65 
97 Schum 2005, s66 
98 Schum 2005, s66 
99 Schum 2005, 366 
100 Schum 2005, s366 
101 Schum 2005, s67 
102 Schum 2005, s67 
103 Schum 2005, s67 
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Supplerende beviser: Ved vurderingen af bevisets rigtighed kan der benyttes supplerende beviser 

til at fremme en overbevisning. Disse supplerende beviser opdeles i tre kategorier: specifikke, 

mindre specifikke og uspecifikke.  

Med specifikke supplerende beviser menes faktorer, som har direkte relevans for beviset, og støtter 

op om beviset.104 Det kunne eksempelvis være et vidneudsagn fra en der så den tiltalte stjæle en 

pung, og den tiltalte tidligere er dømt for netop dette. Denne situation kunne i virkeligheden både 

påvirke objektiviteten, idet vidnet ville have større forventning til at vedkommende stjal en pung, 

såfremt vedkommende var bevidst om den tidligere historik, men det kunne også gavne 

sandfærdigheden, idet det stemmer direkte overens med den tidligere hændelse.  

Mindre specifikke supplerende beviser kunne give en overbevisning, men har ikke lige så direkte 

relevans. Her kunne det eksempelvis være, at tiltalte havde motiv til at stjæle pungen fordi 

vedkommende manglede penge.  

Uspecifikke supplerende beviser skaber en tvivl om udsagnet. Der kunne eksempelvis være tale om 

et andet vidneudsagn der udtrykte at tiltalte slet ikke var tilstede da pungen blev stjålet. 

  

Samlet bevis: Bevisværdien i beviset afhænger i sidste ende ligeledes af sammenhængen mellem 

de forskellige elementer i beviset, og relevansen af det pågældende bevis i den givne sag, som 

modellen giver udtryk for. Til sidst er det vigtigt at notere sig, at et bevis altid skal vurderes 

situationsbestemt, idet situationen kan have afgørende betydning for relevansen og troværdigheden 

af beviset. 105  

4.2 God selskabsledelse / Corporate governance  
Når der tales om god selskabsledelse i Danmark, er det i højere grad anbefalinger end reelle regler. 

Dette skyldes, at generelle regler ikke ville være hensigtsmæssige grundet de store forskelle der er i 

danske virksomheders størrelse og vilkår.106 Det er vigtigt at sige, at de anbefalinger der her er 

beskrevet, er et udtryk for god selskabsledelse i SMV segmentet, og ikke i de store virksomheder.  

                                                
104 Schum 2005, s68 
105 Schum 2005, s71-72 
106 Bisgaard 2004, s10 
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Bestyrelsens opgaver 

Bestyrelsen har grundlæggende set 3 opgaver: at sikre at der er en passende daglig ledelse, have 

ansvar for overordnet ledelse, og udøve kontrol med virksomheden.107  

 

 

Ejerledede virksomheder: At sikre en passende daglig ledelse er ikke altid op til bestyrelsen i 

mindre og mellemstore virksomheder. Mange virksomheder i segmentet er nemlig ejerledet, hvilket 

vil sige at kapitalejeren selv er direktør for selskabet. I disse tilfælde fungerer en professionel 

bestyrelse nærmere som en sparringspartner for direktionen, der tilfører viden, og kan stille de 

kritiske spørgsmål.108 Bestyrelsen skal således mindske risikoen for inefficient ledelse, hvilket er 

den største risiko i ejerledede virksomheder, på grund af ejerlederens begrænsninger rent praktisk 

såvel som kompetencemæssigt.109  

 

Strategisk ledelse: Den overordnede ledelse består i, som det også beskrives i selskabsloven, at 

udøve den strategiske ledelse med virksomheden, altså på længere sigt at sikre væksten og 

udviklingen.110 Dette medfører eksempelvis at træffe beslutninger af usædvanlig art eller stor 

betydning for virksomheden, og overveje fremtidige forretningsmuligheder.111 

Et led i god selskabsledelse er, at bestyrelsen sørger for at have den rette information på det rette 

tidspunkt. Dette er nødvendigt for at kunne træffe strategiske beslutninger, som er en del af 

bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen bør derfor sørge for at informere om hvilke informationer den 

løbende ønsker at have fra direktionen, og hvilke situationer der ønskes orientering om straks.112 I 

mindre virksomheder er den strategiske udvikling af virksomheden og sparring med direktionen 

bestyrelsens vigtigste opgave.113  

 

Kontrol med virksomheden: At udøve kontrol med virksomheden beskrives ligeledes i 

selskabsloven, og handler blandt andet om hele tiden at sørge for at økonomien ser ud som den skal. 

                                                
107 Bisgaard 2004, s17 
108 Hansen 1997, s8 
109 Krenchel 2004, s228 
110 Bisgaard 2004, s5 
111 Bisgaard 2004, s5-6 
112 Bisgaard 2004, s18-19 
113 Poulsen 2017, s9 
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Derudover skal bestyrelsen sørge for at have en procedure for styring af risici og 

forretningsgange.114 

 

Bestyrelsesmøder: Som bestyrelse i en virksomhed, er det en god idé at holde bestyrelsesmøde fire 

gange om året, en gang i kvartalet. På mødet i første kvartal bør fokus være på regnskabet, og 

forberedelse af generalforsamling. På andet møde bør fokus være på målsætninger og 

generalforsamlingen. På tredje møde bør der tales strategi, og på det fjerde møde bør der drøftes 

budgetter og regnskabsafslutning.115 

Bestyrelsens relation til revisor 

Idet revisors rolle indeholder visse kontrolelementer overfor direktionen, er det bestyrelsen der bør 

være aftalepartner med revisor. 116 Revisor opfylder en vis rolle ved både at være offentlighedens 

tillidsrepræsentant, samtidig med at bestyrelsen kan benytte revisor til at udøve kontrol med 

direktionen.117 Grundet det kundekendskab revisor opbygger og vedkommendes faglige ekspertise, 

kan denne dog også med fordel inddrages som økonomisk rådgiver, idet mindre og mellemstore 

virksomheder har begrænsede ressourcer.118  

Bestyrelsen bør derfor også holde øje med de øvrige ydelser revisor leverer til direktionen, for at 

sikre at uafhængigheden er intakt.  

Det er en god idé at revisor deltager på nogle bestyrelsesmøder; som et minimum det møde hvor 

årsregnskabet præsenteres. Det er ydermere et krav såfremt blot ét bestyrelsesmedlem ønsker det.119 

Drøftelser med revisor 

Bestyrelsen bør tage stilling til interne kontroller og forretningsgange, og drøfte disse samt 

effektiviteten heraf med revisor. Derudover bør bestyrelsen også være i dialog med revisor om de 

risikofyldte områder der findes, idet begge parter er interesserede i at mindske risikoen for fejl, og 

så de ved sammenligning kan drøfte revisionen.120 Revisor og bestyrelse bør som udgangspunkt tale 

sammen tre gange om året.121 

                                                
114 Bisgaard 2004, s5 
115 Hansen 1997, s18 
116 Bisgaard 2004, s39 
117 Hansen 1997, s37 
118 Bisgaard 2004, s39 
119 Hansen 1997, s19, samt selskabsloven §103 stk. 3 
120 Bisgaard 2004, s35-36 
121 Hansen 1997, s37 
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4.3 Kommunikationsteori  
Der eksisterer mange kommunikationsteoretikere med hver deres syn og fokus på kommunikation, 

og med hver deres videnskabsteoretiske udgangspunkt. Den første teori der her er udvalgt har et 

meget klassisk udgangspunkt, mens den anden er af mere moderne karakter, og i højere grad 

fokuserer specifikt på typen af medie.  

The Lasswell formula 

Harold Lasswells model tager udgangspunkt i en funktionalistisk tilgang.122 Hans primære fokus 

var på massekommunikation, og på budskabets påvirkning af modtageren. Modellen eller populært 

kaldt The Lasswell formula lyder således:  

”WHO says WHAT in WHICH channel to WHOM with WHAT effect?” 

(Helder, 2009: 72) 

Det er således relevant at definere ikke blot afsender, budskab og modtager, men ligeledes at 

definere den kanal der kommunikeres igennem, og hvilken effekt kommunikationen har på 

modtageren.  

 

Feedback: Som tilføjelse til ovenstående model er der senere hen i flere tilfælde tilføjet et element 

af feedback. Feedbacken kan defineres som en mål- eller observerbar del af effekten, der vender 

tilbage til afsenderen.123 Således kører modellen i ring:  

 
(Helder, 2009: 32)  

Et eksempel på feedback i en kommunikationsproces kunne være lavere ulykkesfrekvens efter en 

sikkerhedskampagne eller lignende.124 På denne måde kan effekten således ”måles” i form af den 

feedback der kommer ud af kommunikationen.  

                                                
122 Helder 2009, s71 
123 Helder 2009, s32 
124 Helder 2009, s32 
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Kritik kommunikationsteori: Denne kommunikationsteoretiske model er udarbejdet med 

udgangspunkt i, at afsenderen på baggrund af tidligere erfaringer udarbejder sin ”tekst”  og påvirker 

en passiv modtager.125 Problemet med dette er at der ikke tages højde for at modtagerens egen 

fortolkning og baggrund kan ændre betydningen i budskabet.126  

Media richness theory 

Media richness theory handler om at vurdere evnen til at få det fulde indhold af en kommunikation, 

vurderet ud fra hvilket medium der kommunikeres igennem, eller som det defineres i artiklen: 

”Media richness theory proposes that media differ in the ability to facilitate changes in 

understanding among communicators”.127  

Teorien beskriver således forskellene i såkaldt richer medias og leaner medias, samt hvilke 

muligheder der er for at få det fulde udbytte af kommunikationen med de forskellige former.  

 

Richer medias: Begrebet richer medias, eller på dansk ”rigere medier”, henviser til 

kommunikationsformer hvor man har andre måder at høre og fortolke hvad der bliver sagt end blot 

de ord der bliver sagt. Der er her tale om former for kommunikation hvor det er muligt at høre 

tonefaldet, se mimikken i ansigt og krop, samt at kunne fortolke på beskedens afsender samtidig 

med at beskeden gives. Disse ekstrafaktorer kaldes cues, og kan opdeles i de verbale (dem der 

høres), og de nonverbale (dem der opfattes af øvrige sanser), og disse kan være med til at give 

større udbytte af kommunikationen. En anden fordel er øjeblikkelig feedback som enten kan være 

feedback der sker mens beskeden gives i form af tydelige reaktioner (ansigtsmimik mv.), eller lige 

efter med opfølgende spørgsmål eller afbrydelser.128 Former for richer medias er ansigt til ansigt 

samtale, videokonferencer, og til dels telefonsamtaler.  

 

Leaner medias: Med begrebet leaner medias refereres der til former for kommunikation hvor 

ovenstående cues helt er udelukket, eller kraftigt begrænset. Dette giver begrænsninger i forhold til 

at beskeden udelukkende kan fortolkes ud fra sprogbrug, og der argumenteres for at dette kan 

resultere i en lavere kvalitet i kommunikationen. Eneste muligheder for at indikere andet end sprog 

                                                
125 Helder 2009, s72 
126 Helder 2009, 73 
127 Kahai 2014, s264 
128 Kahai 2014, s267 
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kan være ved brug af emojies, lydudtryk mv. Leaner medias kunne være et dokument, mail eller 

lignende. 129 

 

Argumentation: argumentet er altså her, at mundtlig kommunikation grundet dens indhold af 

clues, og mulighed for feedback giver en højere kvalitet og forståelse af kommunikation, end 

skreven kommunikation.130 I artiklen der her refereres til, er der udført en undersøgelse med en 

gruppe studerende, hvor en række hypoteser bekræftes, deriblandt at et samarbejde/outcome styrkes 

af de clues og feedback processer der sker ved brug af richer medias frem for leaner medias. Det 

bekræfter også at kommunikation ved richer medias leverer et klarere budskab.  

 

Kritik af artiklen: Artiklen er veldokumenteret med den undersøgelse der er udarbejdet, og med 

den databehandling de har udført. Den er ligeledes rimelig nyligt udarbejdet, hvilket yderligere 

tilfører noget troværdighed. Denne artikel er udarbejdet med henblik på at dokumentere samarbejde 

i organisationer, men det er college studerende der er benyttet til at udføre eksperimentet, hvilket 

man kan forholde sig kritisk til. De har dog stadig sat visse parametre op som kunne give en lidt 

lignende konkurrencesituation og samarbejdsmotivation som på arbejdsmarkedet.    

5. Regulering af kommunikation med øverste ledelse 
I den tidligere revisorlov stod det direkte beskrevet, at der skulle udarbejdes et revisionsprotokollat i 

forbindelse med alle revisioner. Retsfølgen var derfor at der blev udarbejdet revisionsprotokollater.  

Da det lovregulerede krav om revisionsprotokollat ikke længere eksisterer, er det interessant at se 

hvad retsfølgen fremadrettet bliver ved kommunikation med øverste ledelse. Af hårde retskilder er 

der nemlig ikke en direkte hjemmel til at kommunikere med øverste ledelse i forbindelse med 

revisionen. Så hvor er hjemlen?  

5.1 God revisorskik  
Hjemlen til kommunikation med øverste ledelse findes i revisorlovens §16, der siger at revisor skal 

udføre sine opgaver i forbindelse med god revisorskik. Som beskrevet ovenfor er god revisorskik et 

dynamisk begreb der udover de specifikke nøgleord i lovteksten ændres i takt med revisors rolle i 

samfundet. I lovtekstens §16 stk. 5 står ydermere følgende: ”Erhvervsstyrelsen kan fastsætte 
                                                
129 Kahai 2014, s267 
130 Kahai 2014, s269 
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nærmere regler og standarder om etik, tilrettelæggelse og udførelse af revisionsopgaver  og 

revisors afgivelse af revisionspåtegninger”. Her henvises dermed til de udarbejdede 

revisionsstandarder, som revisor skal følge for at udføre arbejdet i overensstemmelse med god 

revisorskik. Bagrunden for hjemlen skal ses ud af et EU direktiv, der søger at højne kvaliteten på 

revisioner i EU, og som derfor vil have lovpligtige revisioner i EU udarbejdet ud fra de 

internationale standarder.131 Revisionsstandarderne bliver dermed lovpligtige at følge, uagtet at 

revisionsstandarderne ej er udarbejdet af staten, og dermed anses som en form for selvregulering. 

 

Revisoransvar: Idet god revisorskik er et svært begreb at definere, anses det for nødvendigt at 

revisor har sin egen ansvarsstilling kaldet disciplinæransvar. Dette beskrives således: ”Hvis revisor 

udøver sit erhverv i strid med god revisionsskik, kan revisor få en påtale eller bøde af 

responsumudvalget. I værste tilfælde kan revisor blive frataget sin beskikkelse af 

Erhvervsstyrelsen.”(Revisionsmemo) Udover det kan revisor naturligvis blive stillet overfor 

erstatnings- eller strafansvar, hvor vurderingen af overholdelse af god revisorskik ligeledes spiller 

ind.  

5.2 Revisionsstandarderne om kommunikation  
Som det er beskrevet ovenfor, er reglerne vedrørende kommunikation med øverste ledelse 

nedskrevet i ISA 260. Dertil læses yderligere ISA 265 om interne kontroller, samt en række andre 

standarder med specifikke krav i en bestemt situation. Alt efter situationen, eksisterer dermed en 

hjemmel i standarderne.  

6. Alternative rapporteringsformer  
Indtil juni 2016 har det som før nævnt været lovpligtigt at udarbejde et revisionsprotokollat i 

forbindelse med revisionen af regnskabet. Nu hvor dette formelle krav ikke længere eksisterer, er 

det relevant at se på hvilke former for kommunikation der ellers kunne foretages, og om de ville 

kunne opfylde de krav der stilles til kommunikation med øverste ledelse. I denne analyse er 

udgangspunktet at den rapporteringsform der analyseres på er den eneste der benyttes som 

kommunikation mellem revisor og bestyrelse i den konkrete situation. Dette er naturligvis ikke 

overensstemmende med virkeligheden, men for at kunne analysere på de gældende forhold i den 

                                                
131 Direktiv 2006/43/EF 17/5 2006 pkt. 13 
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enkelte rapporteringsform er det nødvendigt at adskille. Således er udgangspunktet i afsnittet om 

protokollatet eksempelvis at der kun kommunikeres via dette, selvom virkeligheden naturligvis er 

mere nuanceret.  

Analysen vil se på de forskellige rapporteringsformers evne til at opfylde de ovenfor beskrevne 

revisionsstandarder, og som det første defineres herunder hvad der er af minimumskrav i forhold til 

SMV og standarderne.  

Dernæst præsenteres først protokollatet, og en række alternativer til protokollatet. I disse afsnit vil 

de forskellige rapporteringsformer blive analyseret ud fra standarderne og de forskellige teorier 

beskrevet ovenfor. Formålet er at klarlægge, ikke kun om de overholder standarderne, men 

ligeledes hvorledes de kan bruges som bevis ifølge juridisk bevisteori, som kommunikationsmiddel 

ifølge kommunikationsteori, og som middel til at bestyrelsen udfører sit arbejde i overensstemmelse 

med god selskabsledelse.  

6.1 Grundlæggende kriterier 
Som beskrevet i indledningen er definitionen på SMV at der er under 250 medarbejdere i 

virksomheden. SMV sektoren er ofte defineret ved at have få ejere, og at disse ofte har en vis 

indflydelse på selskabets drift.132 Ejerne i SMV er ofte ansat i virksomheden, gerne som direktører, 

og har en stor økonomisk risiko forbundet med deltagelsen i selskabet. Dertil kommer en bestyrelse, 

det kan være en professionel bestyrelse, eller en såkaldt ”tantebestyrelse” som ofte består af 

familiemedlemmer. I familieejede virksomheder hvor der ingen adskillelse er mellem ledelsen og 

ejere er Principal agent teorien således ikke aktuel på samme måde som i børsnoterede selskaber, 

hvor ejerne ikke har den førnævnte kontrol.133 Der kan godt være stor forskel på typerne af 

virksomhed og typen af ejerforhold, og dermed hvilken type kommunikation der er 

hensigtsmæssig. 134  Ligeledes kan størrelsen af virksomheden også være afgørende for hvor 

struktureret kommunikationen bør være. Det står direkte formuleret i standarderne, at størrelsen af 

virksomhederne kan være afgørende for strukturen i kommunikationen.135 

                                                
132 Krenchel 2004, s223 
133 Krenchel 2004, s226 
134 ISA 260.A30 
135 ISA 260.A31 samt ISA 265.A18 
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Arten af kommunikation 

Kommunikation mellem bestyrelse og revisor kan grundlæggende set være mundtlig, skriftlig eller 

forskellige kombinationer af disse. I revisionsstandarderne fremgår ikke mere specifikke krav om 

formatet af mundtlig eller skriftlig kommunikation, blot om skriftlig eller mundtlig kommunikation.  

 

Skriftlig kommunikation: Der fremgår et specifikt krav om skriftlig kommunikation med øverste 

ledelse, når der er tale om betydelige resultater af revisionen, der ikke vurderes at være 

hensigtsmæssige at kommunikere mundtligt. 136  Når der findes betydelige mangler i interne 

kontroller skal dette ligeledes rapporteres skriftligt.137  

 

Mundtlig kommunikation: I revisionsstandarderne beskrives, at det er vigtigt for revisor og 

øverste ledelse at have en effektiv tovejs kommunikation.138 Tovejs kommunikation vil typisk 

antages at være mest effektiv, hvis der er tale om mundtlig kommunikation, idet dette går hurtigt og 

kan formindske risikoen for misforståelser. Der findes ikke i standarderne specifikke krav til 

mundtlig kommunikation.  

Indholdet af kommunikation 

I revisionsstandarden ISA 260 deles indholdet af revisors rapportering op i 3 dele.  

 

Revisors ansvar ved revision af regnskaber: Den første del af rapporteringen vedrører revisors 

ansvar i forbindelse med revisionen, og den tidsmæssige placering og omfang af revisionen.139 

Denne del af kommunikationen er således indledende for relationen mellem revisor og klient. 

Forhold omkring ansvaret hos revisor og hos øverste ledelse har historisk typisk været 

kommunikeret i et aftalebrev eller et tiltrædelsesprotokollat.140  

En del af den indledende kommunikation med øverste ledelse indeholder ligeledes en dialog om 

øverste ledelses syn på ansvarsfordelingen mellem øverste og daglig ledelse, mål og strategier samt 

tilknyttede forretningsrisici i virksomheden, kommunikation med regulerende myndigheder, øvrige 

forhold af interesse for revisionen mv.141  

                                                
136 ISA 260.19 
137 ISA 265.9 
138 ISA 260.4 
139 ISA 260.14 
140 ISA 210.10 
141 ISA 260.A14 
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Planlagt omfang og tidsmæssig placering af revisionen: Den anden del af rapporteringen 

vedrører planlægningen af revisionen og omfanget af revisionen. Her er det essentielt at 

kommunikere med øverste ledelse om revisors arbejde, og de arbejdshandlinger der udføres, samt 

eventuelle ekstra handlinger. 142  Dette skal dog foregå uden at revisionens effektivitet 

kompromitteres.  

 

Betydelige resultater fra revisionen: Tredje del af rapporteringen vedrører kommunikationen af 

de af revisor vurderede væsentlige forhold denne er stødt på under revisionen.143 Der er her tale om 

kommentarer til skøn og valgt regnskabspraksis, hvis der har været vanskeligheder i forbindelse 

med revisionen eller øvrige bemærkelsesværdige forhold, og ting der har været drøftet med daglig 

ledelse. 144  Herudover skal der gives visse informationer vedrørende nærtstående parter 145 , 

vanskeligheder i forbindelse med revisionen, ikke korrigerede fejl informationer146 med videre.  

Omfanget af kommunikation 

Omfanget af kommunikationen mellem revisor og bestyrelse afhænger af situationen.  

Hvis der er tale om informationer der er diskuteret med direktionen, er det revisors vurdering af 

kommunikationen mellem direktion og bestyrelse der skal afgøre hvor grundig kommunikationen 

skal være.147 

Når der kommunikeres om regnskabsprincipper og skøn bør kommunikationen være åben, og med 

revisors kommentarer om kvaliteten af principperne.148 

Generelt set må det antages at være revisors skøn der er afgørende for omfanget af kommunikation 

ud fra de enkelte situationers standardkrav. Derudover vurderes det under de enkelte 

rapporteringsformer hvilke forventninger der kan stilles til omfang i den konkrete situation.   

Hyppighed af kommunikation 

Hvor ofte der bør kommunikeres til bestyrelsen afhænger af en række faktorer. Kompleksiteten og 

størrelsen af virksomheden kan have stor betydning for, hvor meget revisor bør være i dialog, for at 

                                                
142 ISA 260.A11-A15 
143 ISA 260.16 
144 ISA 260.16 
145 ISA 550.27 
146 ISA 450.12-13 
147 ISA 260.A6 
148 ISA 260.A17 
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forstå virksomhedens forretningsgange og risici. Revisor bør derfor foretage en vurdering af hvor 

meget der bør kommunikeres ud fra den enkelte revision.149  

Derudover kan den enkelte bestyrelse også udtrykke forskellige behov for mængden af 

kommunikation med revisor, ud fra hvad de ønsker at få ud af samarbejdet. Revisor kan nemlig ofte 

i SMV segmentet inddrages som økonomisk rådgiver, så længe denne ikke træffer beslutninger, 

eller i øvrigt vækker tvivl om sin uafhængighed.150  

Som det også beskrives under indhold bør revisor i starten kommunikere om omfang, placering med 

videre, og det kan således udledes at man i startfasen skal have dialog.151 Ved regnskabets 

gennemgang er der ligeledes krav om at revisor kommenterer på væsentlige resultater af revisionen, 

og det kan ligeledes udledes at der her er behov for kommunikation mellem bestyrelse og revisor. 

Udover disse to gange i løbet af processen kan der være situationer hvor det også er nødvendigt, se 

nedenfor. 

 

Mangler i interne kontroller: Der er visse situationer hvor revisor er nødsaget til at kommunikere 

ekstra med bestyrelsen. En situation reguleret i ISA 265 er, hvis revisor bliver bekendt med 

væsentlige mangler i interne kontroller. I dette tilfælde skal revisor rettidigt kommunikere skriftligt 

til bestyrelsen om forholdet.152 Ved vurderingen af hvad der svarer til rettidig kommunikation bør 

revisor overveje hvordan forholdet påvirker bestyrelsens mulighed for at føre tilsyn med 

virksomheden.153 Hvis der er tale om mangler i interne kontroller der ligeledes var tilstede ved 

revisionen året forinden, skal det stadig kommunikeres i det aktuelle års revision.154 

 

Besvigelser: En anden situation med ekstra kommunikation er, hvis revisor bliver bekendt med 

besvigelser. Der er her tale om besvigelser i ledelsen eller nøglemedarbejdere, eller hvor besvigelser 

vurderes at resultere i væsentlig fejlinformation i regnskabet, der kan have indflydelse på 

bestyrelsens ansvar.155 På grund af alvoren i besvigelser bør der her kommunikeres hurtigst muligt, 

og det bør vurderes om der bør kommunikeres skriftligt.156 

                                                
149 ISA 260.22 
150 Bisgaard 2004, s39 
151 ISA 260.A28 
152 ISA 265.9 
153 ISA 265.A13-A14 
154 ISA 265.A17 
155 ISA 240.41-42 
156 ISA 240.A61 
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Manglende overholdelse af lovgivning: Ved manglende overholdelse af lovgivning, hvor 

bestyrelse og direktion ikke er den samme, skal revisor drøfte dette med bestyrelsen. Kun hvis der 

er tale om klart uvæsentlige forhold er dette ikke nødvendigt.157   

 

Tvivl vedrørende going concern: I de tilfælde hvor forhold vækker tvivl om hvorvidt regnskabet 

bør aflægges efter going concern skal bestyrelsen kontaktes, og der bør drøftes hvilke forhold der 

vækker tvivl.158 Det kunne eksempelvis være tilfældet i situationer med kapitaltab.  

6.2 Protokollatet – den oprindelige rapporteringsform 
Revisionsprotokollatet som kommunikationsform er et dansk fænomen, der som tidligere nævnt var 

lovpligtigt i forbindelse med revision af selskaber jf. Historisk RL§20.159 Revisor havde pligt til at 

udarbejde et protokollat i forbindelse med revisionen af regnskabet, men kunne også nedskrive ting 

i protokollatet i forbindelse med løbende revision, hvis revisor her blev bekendt med væsentlige 

forhold af vigtighed for bestyrelsen. Tidligere var der krav om at  protokollatet skulle fremlægges 

på ethvert bestyrelsesmøde, hvor det efterfølgende blev ændret til kun at være ved tilføjelse af nye 

forhold. 160  Revisionsprotokollatet anvendes udelukkende internt til kommunikation, og stiles 

således kun til ledelsen. Det kan dog i praksis også benyttes i forbindelse med optagelse af banklån, 

hvor nogle banker kan stille som krav at få adgang til protokollatet for at får bedre kendskab til 

virksomheden og dens risici. 

Revisionsprotokollatet udarbejdes udelukkende af revisor, og skal indeholde alle væsentlige forhold 

der er identificeret i forbindelse med revisionen.161 Dette betyder således, at det er revisors 

vurdering, bemærkninger og uddybninger til de væsentlige forhold der er skrevet i 

revisionsprotokollatet, eller: ”Målet er, at bestyrelsen får en klar forståelse for revisors udsagn og 

de vurderinger og den tvivl, der måtte være til stede” (Füchsel, 2015: 344). Hvis der er supplerende 

oplysninger eller forbehold i påtegningen, ville dette eksempelvis skulle uddybes i protokollatet, 

med henvisninger til hvad der bør gøres. Revisionsprotokollatet eller et udkast hertil forelægges 

                                                
157 ISA 250.19, ISA 250.22-23 
158 ISA 570.23 
159 Füchsel 2015, s341 
160 Füchsel 2015, s342 
161 Füchsel 2015, s343 
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således samtidig med forelæggelse af årsrapporten, idet denne fungerer som uddybende information 

til bestyrelsen om regnskabet. 162 

 

Formalia: De formelle krav til indholdet i revisionsprotokollatet har tidligere været nedfældet i den 

danske standard RS 265, som blev ophævet i forbindelse med oversættelsen af de internationale 

standarder ISA 260 og ISA 265.163 Idet revisionsprotokollatet er et dansk fænomen beskrives de 

konkrete krav til protokollatet ikke i disse standarder, og de nærmere formalia vedrørende 

protokollatets udarbejdelse findes derfor i de gamle standarder, udarbejdede responsa fra FSRs 

responsum udvalg, samt praksisudvikling.164  

Et af de vigtige formalia der eksisterer omkring revisionsprotokollatet er dets krav om underskrift 

fra alle bestyrelsesmedlemmer. Kravet om underskrift fra alle bestyrelsesmedlemmer eksisterer for 

at det kan dokumenteres at det er kommet til bestyrelsens kendskab hvad revisor har rapporteret. 

Kravet om underskrift fra bestyrelsesmedlemmer findes i Selskabslovens §129, og det er vigtigt at 

alle medlemmer skriver under, ved forelæggelse af protokollatet. 

Et andet vigtigt formalia er revisors underskrift og datering på revisionsprotokollatet. Dette fremgår 

ej heller af standarderne, men er praksis, og desuden beskrevet i den udgåede standard RS 265.11. 

Revisor skriver dermed under på at have angivet alle væsentlige forhold i forbindelse med 

revisionen.  

Et tredje formalia er den fortløbende paginering som er praksis, og beskrevet i den udgåede 

standard RS 265.10. Fortløbende paginering eksisterer for at ledelsen kan sikre sig at alle sider og 

dermed alle informationer er blevet fremlagt, således at de er bekendt med alle forhold i 

protokollatet idet de underskriver det.  

Følgende skema viser hvilke belysningsvinkler der er benyttet på analysedelene Art, indhold, 

omfang og hyppighed: 

 Kommunikation Bevis Governance 
Art X X  
Indhold  X X 
Omfang X   
Hyppighed   X 

(Egen tilvirkning) 

                                                
162 Füchsel 2015, s343 
163 Füchsel 2015, s341 
164 Füchsel 2015, s348 
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Art: Revisionsprotokollatet 

Som det er beskrevet ovenfor er revisionsprotokollatet et skriftligt produkt der indeholder en masse 

formalia og krav. Disse er med til at skabe bestemte forudsætninger for anvendelsesmulighederne.  

 

Kommunikationsværdi: Som det er beskrevet i teoriafsnittet er der visse sammenhænge mellem 

typen af mediet, og hvor tydeligt det kommunikerede kommer til udtryk. Derudover er det ud fra en 

klassisk kommunikationsvinkel vigtigt at se hvilken ”kanal” kommunikationen går igennem, for 

derefter at se på effekten.  

Et skriftligt produkt udarbejdet i overensstemmelse med den mængde formalia som 

revisionsprotokollatet indeholder, kan ikke undgå at bære præg af standardisering. Man kan derfor 

argumentere for, at der er tale om et produkt som folk kender og ved hvad de skal forvente sig af, 

og derfor vælger revisor at kommunikere gennem en kanal der yder en høj grad af autoritet. Hvis 

der dog er tale om komplekse emner der skal forklares til bestyrelsen, vil et så formelt og 

standardiseret produkt være problematisk i forhold til forståelsen af indholdet, og dermed effekten 

af kommunikationen på bestyrelsen. Dette skyldes manglen på muligheder for at anvende øvrige 

cues ved kommunikationen.165 

 

Bevisværdi: Et revisionsprotokollat, der som førnævnt indeholder mange formalia, er velegnet som 

bevis. Et revisionsprotokollat er et håndgribeligt bevis, hvilket udløser følgende tre spørgsmål til at 

verificere kvaliteten/brugbarheden af beviset: 

At revisionsprotokollatet er et autentisk dokument kan bekræftes ved de underskrifter som både 

revisor og bestyrelse sætter på i forbindelse med præsentationen af protokollatet, og det er dermed 

sværere at bytte ud med et andet dokument.166  

Nøjagtigheden af protokollatet er let at vurdere i sager hvor protokollatet anvendes.167 Typiske 

sager hvor protokollatet har været anvendt som bevis har argumentet således været at revisor ikke i 

protokollatet har informeret om den pågældende sag. Hvis det ikke står skrevet i protokollatet, er 

det således tydeligt at der ikke er informeret om det i protokollatet. Se eksempler på sager nedenfor.  

Reliabilitet er som beskrevet i teoriafsnittet udtryk for, at man ved gentagelse kommer frem til 

samme resultat.168 Et fysisk dokument vil ikke ændre karakter løbende, og der er således ingen tvivl 

                                                
165 Kahai 2014, s267 
166 Schum 2005, s64 
167 Schum 2005, s65 
168 Schum 2005, s65 
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her. Nedenfor beskrives nogle sager om revisoransvar, henholdsvis som disciplinæransvar og som 

responsumudvalgets udtalelser i henhold til konkrete retssager, hvor protokollatet eller 

kommunikation har været emnet. 

 

I sag 35/2013 er revisor eksempelvis dømt for ikke at have overholdt god revisorskik i forhold til i 

protokollatet at skrive om de udførte revisionshandlinger ved værdiansættelse af den i sagen omtalte 

virksomheds ejendomme. Det beskrives at der grundet at værdiansættelsen af ejendommene 

beroede på ledelsesmæssige skøn skulle have været orienteret i protokollatet om hvilke 

revisionshandlinger der her har været anvendt. Afgørelsen faldt til trods for at revisor i et referat fra 

et bestyrelsesmøde kunne dokumentere at have nævnt forholdet for bestyrelsen, men dette kunne 

ikke erstatte at omtale forholdet i protokollatet.  

 

I sag 36/2015 er revisor dømt for ikke at overholde god revisorskik i forbindelse med vurdering af 

ejendomme. I anvendt regnskabspraksis er således skrevet at vurderingen af ejendomme sker efter 

realisationsværdi, mens det i protokollatet er skrevet at ejendommen indregnes efter en 

afkastmodel, og der er dermed ikke overensstemmelse mellem disse.  

 

I R-1253 blev der i forbindelse med en landsretssag stillet spørgsmål til, om revisors reaktion på en 

bogholders eneprokura: ”Der henvises til revisors bemærkninger i revisionsprotokollen om 

svaghederne i den interne kontrol ved at det er den samme person der udfører kassearbejdet og 

foretager bogføringen. I den forbindelse spørges om revisor kan undlade at drøfte den risiko for 

fejl, der kan være en følge af personsammenfaldet med selskabets ledelse.”(R-1253) I denne sag 

besvares spørgsmålet med at det er bestyrelse og direktion der har ansvaret for virksomhedens 

forretningsgange, og at revisor med mellemrum gennemgår disse, og informerer ledelsen om 

eventuelle mangler i den interne kontrol, og risici ved disse. Hvis revisor vurderer disse manglende 

interne kontroller som væsentlige bør de forelægges bestyrelsen i revisionsprotokollatet.  

Indhold: revisionsprotokollatet 

De ovenfor gennemgåede emner i relation til indholdet af revisors rapportering kan her bruges i 

forhold til de forskellige typer af protokollater der eksisterer.  

 

Tiltrædelsesprotokollat: Et tiltrædelsesprotokollat vil eksempelvis tydeligt dokumentere hvad der 

er revisors ansvar efter ISA 260.14, og ligeledes at dette ikke fratager bestyrelsen for ansvar. 
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Ligeledes overholder protokollatet kravet om en oversigt over den tidsmæssige placering, og 

omfang af revisionen, som det er krav jf. ISA 260.15. Såfremt retningslinjerne vedrørende 

tiltrædelsesprotokollaterne overholdes, må det derfor antages at de krav der ligger til indledende 

kommunikation overholdes. Hvis tiltrædelsesprotokollatet er mangelfuldt er det således let at stille 

revisor til ansvar, idet der er et håndgribeligt bevis, som revisor selv har formuleret og 

underskrevet.  

Fælles for tiltrædelsesprotokollatet og øvrige revisionsprotokollater er en høj grad af 

standardisering i det produkt der leveres til bestyrelsen.169 Dette giver god mulighed for at anvende 

protokollater som bevis. 

 

God governance: Når det kommer til de informationer der leveres i forbindelse med fremlæggelse 

af årsregnskabet kan der derimod opstå visse udfordringer. Revisors rolle som agent der hjælper 

bestyrelsen, kan i visse tilfælde have udfordringer med protokollatet som kommunikationsformat. 

Dette udledes ud fra netop den mængde af standardisering protokollatet indeholder. Det 

”samarbejde” som revisor og bestyrelse har om at føre tilsyn med direktionen, er nemlig ikke 

effektivt, hvis ikke bestyrelsen får brugbare informationer, lige så vel som at revisor kun kan 

revidere med den rette information fra bestyrelsen. Mængden af informationer protokollatet 

indeholder som ikke er standardformuleringer, kan nemlig antages at være begrænset ud fra de 

statements der gennemgås i analyseafsnittet nedenfor. Ud fra principper om god selskabsledelse 

skaber protokollatet som kommunikationsmiddel ikke alene den nødvendige information brugbar 

for bestyrelsen.  

Omfang: Revisionsprotokollatet 

Som det er skrevet ovenfor er det revisors vurdering af omfanget i den konkrete situation der er 

afgørende for detaljeringsgraden i rapporteringen. Derfor opstilles nogle situationer hvor revisor 

skal rapportere, og det vurderes derfra hvad der er afgørende ud fra forskellige teorier.  

 

Revisor har fundet ud af at bogholderen både må oprette og godkende betalinger 

I denne situation er der tale om en væsentlig mangel i interne kontroller, hvorfor revisor bør 

kommunikere med bestyrelsen. I denne situation foreligger et direkte krav om skriftlig 

kommunikation, og et krav om at forklare de mulige indvirkninger på at bogholderen både kan 
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oprette og godkende betalinger.170 Kravet om skriftligt at kommunikere til bestyrelsen medfører 

naturligvis at protokollatet i denne situation er velegnet, og idet der ikke er tale om en kompleks 

problemstilling, er det nemt at gøre forståeligt på skrift, og i en kort formulering.  

 

Virksomheden har anvendt en regnskabspraksis som ud fra revisors vurdering er uegnet i netop 

denne type virksomhed. 

I en situation hvor revisor er uenig i anvendt regnskabspraksis skal der ske kommunikation med 

øverste ledelse om problemstillingen. Revisor bør her forklare hvorfor denne regnskabspraksis ikke 

er egnet, således at bestyrelsen forstår konsekvensen for regnskabsposten og evt. andre poster ved at 

anvende den regnskabspraksis.171 Den kommunikation der her bør være omkring forholdet kan godt 

forekomme mere kompleks, idet valg af en bestemt regnskabspraksis kan have flere konsekvenser, 

og rationalet for at anvende en anden praksis ikke er simpel at forklare. I disse tilfælde kunne der 

argumenteres for at en mundtlig forklaring ville være mere hensigtsmæssig, idet den løbende 

feedback i form af ikke verbale cues kunne være afgørende for revisor i dialogen med 

bestyrelsen.172 Hvis grundlaget for revisors holdning skulle forklares med et bedre grundlag, ville 

en længere forklaring i protokollatet virke unødigt detaljeret, og måske uoverskuelig, og revisor 

ville ikke være sikker på bestyrelsens forståelse. Dette er naturligvis tilfældet ved mere komplekse 

årsager, og ikke med begrundelser som for eksempel, at der kommer nye regnskabsregler. 

Hyppighed: Revisionsprotokollatet 

Hyppigheden hvormed revisionsprotokollatet bliver benyttet i årets løb er meget 

situationsafhængigt, og relaterer sig i mange tilfælde ligeledes til størrelse og kompleksitet af 

virksomheden. Det afhænger naturligt af hvor meget løbende revision der udføres for 

virksomheden, idet det er her revisor bliver bekendt med de emner der skrives i protokollatet. 

Tidligere har det været lovpligtigt at revisionsprotokollatet skulle fremlægges på hvert 

bestyrelsesmøde uagtet af om der var tilføjet nye emner. Før afskaffelsen af protokollatet blev det 

til at revisionsprotokollatet kun skulle frem på bestyrelsesmødet såfremt der var tilføjet noget nyt.173 

 

                                                
170 ISA 265.9 og ISA 265.11 
171 ISA 260.16(a) samt ISA 260.Bilag 2 
172 Kahai 2014, s264 
173 Füchsel 2015, s342 
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Governance: Ved at protokollatet bliver fremlagt flere gange om året, bliver bestyrelsen naturligvis 

bevidst om handlingerne løbende, hvilket kan argumenteres for at give et bedre samspil med 

revisor. Protokollatet alene giver dog ikke bestyrelsen mulighed for at spørge sin ”rådgiver”, men 

giver blot en envejs kommunikation. Der kan derfor argumenteres for at løbende protokollering 

ikke bidrager til den effektive tovejskommunikation standarderne stræber efter,174 men det giver 

dog mulighed for at være opdateret på forhold som interne kontroller, såfremt dette er en del af 

revisors løbende revision. 

Samlet set: Revisionsprotokollatet 

Revisionsprotokollatet er et dansk fænomen som er anset for et vigtigt kommunikationsmiddel 

mellem bestyrelsen og revisor. 175  Hvor velegnet det er som kommunikationsmiddel er dog 

forskelligt alt efter hvilket teoretisk lys man ser det i.  

 

I kommunikationsteoretisk lys: Ud fra den nyere kommunikationsteori om richer og leaner 

medias vil revisionsprotokollatet i dets skriftlige form ikke være velegnet til at redegøre for 

komplicerede problemstillinger. Dette skyldes den manglende mulighed for uddybning og feedback 

som en samtale har,176 og protokollatet kan derfor argumenteres for at give visse forståelsesmæssige 

udfordringer ved mere komplekse emner.  

 

I bevisteoretisk lys: Ud fra betragtningen om revisionsprotokollatet som bevismateriale, i 

forbindelse med sager hvor revisor eller bestyrelse stilles til ansvar, er revisionsprotokollatet 

særdeles velegnet. Dette skyldes at revisionsprotokollatet med sine formalia dikterer hvad revisor 

bør skrive i protokollatet, og det er derved let at tage stilling til om revisor har fulgt disse formalia. 

Derudover er revisionsprotokollatet et troværdigt håndgribeligt bevis, hvilket skyldes 

underskrifterne der understøtter autentiteten af dokumentet, formuleringerne i protokollatet der 

nøjagtigt beskriver resultaterne af revisionen, og reliabiliteten i det udarbejdede. 

 

I Corporate governance belysning: Kommunikation med revisor kan udgøre et bidrag til god 

selskabsledelse.177 Revisionsprotokollatet bør som udgangspunkt udgøre en informationskilde for 

                                                
174 ISA 260.9(d) 
175 Füchsel 2015, s342 
176 Kahai 2014, s264 
177 Bisgaard 2004, s39 
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bestyrelsen, der kan hjælpe denne til at se de relevante risici virksomheden har. Et standardiseret 

produkt som revisionsprotokollatet indeholder dog ikke nødvendigvis alle informationer revisor 

kunne bidrage med, idet protokollatet kun indeholder det revisor finder væsentligt.  

Derudover beskrives det i ISA standarderne at ”Revisors mål er at fremme effektiv 

tovejskommunikation mellem revisor og den øverste ledelse” (ISA 260.9d). Et protokollat bærer 

langt mere præg af envejskommunikation, og det kan derfor diskuteres om denne form for 

kommunikation lever op til dette mål.  

6.3 Mundtlig rapportering med referat 
En mundtlig rapportering ville typisk foregå på bestyrelsesmødet, hvor alle bestyrelsesmedlemmer 

er til stede, og hvor revisor ville have taletid. Revisor ville her have muligheden for at tale om de 

væsentlige forhold der er observeret i forbindelse med revisionen, klarlægge revisors ansvar, 

bestyrelsens ansvar mv.. Derudover ville bestyrelsen have mulighed for at stille spørgsmål til ting 

der måtte forekomme uklare i forbindelse med rapporteringen, og således få svar på det med det 

samme. Revisors holdning ville med en mundtlig rapportering fremgå tydeligt for bestyrelsen, og 

processen ville være effektiv, idet både rapportering og spørgsmål til uklare emner ville kunne 

klares samtidig. Det ville naturligvis være nødvendigt at dokumentere hvad der er blevet sagt på 

mødet, og hvad der måtte fremstår uklart. Til dette kunne der tages referat af den del af mødet hvor 

revisor rapporterer, hvilket kunne dokumentere hvad der er blevet rapporteret, datoen for 

rapportering og andre vigtige forhold. Eneste krav til dokumentation for mundtlig rapportering er at 

det dokumenteres med dato, hvem der var til stede, og hvad der blev drøftet.178 

Nedenfor ses en oversigt over nedenstående belysning i forhold til mundtlig rapportering:  

 Kommunikation Bevis Governance 
Art X X X 
Indhold  X X 
Omfang X   
Hyppighed   X 

(Egen tilvirkning) 

Art: Mundtlig rapportering 

Som beskrevet, er der tale om mundtlig rapportering og med dette en væsentlig anderledes 

rapporteringsform end protokollatet.  
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Kommunikationsteori: Ud fra den nyere kommunikationsteori vil mundtlig kommunikation 

bidrage til et bedre og mere effektivt samarbejde.179 De mange cues revisor kan benytte sig af i 

form af armbevægelser, mimik og andet, bidrager til et tydeligere budskab i kommunikationen. 

Derudover vil revisors personlige holdninger typisk komme mere til udtryk her, hvilket kan være af 

interesse for bestyrelsen.  

Set ud fra mere traditionel kommunikationsteori kunne et emne kommunikeret til bestyrelsesmødet 

opstilles således:  

Revisor fortæller om dennes holdning til værdiansættelsen af et aktiv via samtale på 

bestyrelsesmødet til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen vurderer revisors bemærkninger, med 

overvejelsen om at ændre værdiansættelsen. 

I ovenstående eksempel kunne revisor være uenig i den værdiansættelse der er foretaget af et 

væsentlig aktiv i virksomheden, hvorfor denne bør kommentere på dette til bestyrelsen. Via en 

samtale med bestyrelsen kan revisor tydeliggøre argumenterne for dennes uenighed i 

værdiansættelsen, med den konsekvens at bestyrelsen overvejer at ændre værdiansættelsen, således 

at den stemmer overens med revisors overbevisning. Det medium revisor kommunikerer igennem 

(mundtligt) kan her have en afgørende indflydelse på den effekt det kommunikerede budskab har, 

og eventuelt den feedback der kommer ved at bestyrelsen ændrer værdiansættelsen på baggrund af 

revisors kommunikation.   

 

Bevisteori: I forhold til at anvende mundtlig rapportering som bevis i eventuelle disciplinær- eller 

erstatningssager opstår et problem. Reglerne vedrørende revisionsdokumentation af mundtlig 

kommunikation siger blot at der skal være noteret hvornår der er kommunikeret, hvem der var til 

stede, og hvad der blev kommunikeret. I øvrigt kan et referat af et bestyrelsesmøde, udarbejdet af 

virksomheden være tilstrækkelig dokumentation.180 Selvom der burde være tale om et håndgribeligt 

bevis, har det visse svagheder, idet det ikke er udarbejdet af revisor selv. Der er dermed ikke tale 

om at revisor har kommunikeret de ting der står i referatet, på den måde de står i referatet, men 

nærmere et nedskrevet vidnesbyrd om hvad revisor har kommunikeret ved bestyrelsesmødet. Der er 

her tale om et personligt vidnesbyrd, der således bør vurderes.181 I en sådan vurdering bør det 

bedømmes hvorvidt vidnet har nedskrevet det vedkommende hørte, eller noget vedkommende selv 

har fundet på. Idet revisor må forventes at læse referatet igennem inden denne benytter det som 
                                                
179 Kahai 2014, s278 
180 ISA 230.A14 
181 Schum 2005, s65 
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revisionsdokumentation, kunne man argumentere for at der ikke ville blive dokumenteret ting der 

direkte er usande. Det er dog af vigtighed at vurdere vidnets objektivitet, idet vidnet antages at være 

en del af virksomheden. Denne kan derfor godt formulere det kommunikerede anderledes i kraft af 

tilknytningen til virksomheden, ud fra hvad vedkommende forventer eller ønsker at høre. Hvis der 

således er væsentlig tvivl om rigtigheden eller nøjagtigheden af denne dokumentation, er eneste 

mulighed at få øvrige vidner ind, som kan be- eller afkræfte at de nedskrevne forhold er 

kommunikeret som beskrevet. Sådanne personlige vidnesbyrd vil i de fleste tilfælde give 

udfordringer for sensibiliteten, idet erstatningssager ofte afholdes flere år efter det drøftede, og 

hukommelsen er derfor upålidelig.  

 

God governance: I SMV segmentet kan kommunikation med revisor være særdeles vigtig, idet 

SMV typisk har mindre ressourcer end store virksomheder, og derfor kan have gavn af revisors 

faglige ekspertise.182 Revisors deltagelse på bestyrelsesmøder, og drøftelser af de væsentlige 

forhold kan dermed være en fordel for bestyrelsens arbejde, idet de får større chance for at spørge 

indtil detaljerne i revisors rapportering, og øvrige emner. Tovejskommunikation er, udover at være 

gavnligt for bestyrelsen, ligeledes også noget revisor bør søge at have i henhold til ISA 260. 183 

 

Krav om skriftlighed: Som det er beskrevet i afsnittet om revisionsstandarderne, og ligeledes i de 

grundlæggende kriterier ovenfor, er der visse emner, hvor der specifikt kræves skriftlig 

kommunikation (eksempelvis interne kontroller og indledende aftale). Disse emner kan naturligvis 

ikke nøjes med at kommunikeres mundtligt, hvis revisor skal overholde god revisorskik. 

Indhold: Mundtlig rapportering 

Ved en mundtlig kommunikation af de krævede emner har revisor mulighed for at forklare og 

rådgive bestyrelsen. Revisor kan således bidrage til god governance ved at informere om væsentlige 

ting denne er stødt på under revisionen, 184  og mulighederne for at gøre virksomhedens 

forretningsgange bedre. I eksemplet ovenfor med revisors kommunikation om værdiansættelsen af 

et aktiv kan revisor bidrage med sin erfaring om hvad andre i samme branche typisk bruger til at 

vurdere ud fra, eller hvad eventuelle nye regnskabsprincipper dikterer. På denne måde kan 

bestyrelsen træffe en strategisk beslutning på et mere velinformeret grundlag, og bedre opfylde sit 
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ansvar bestående i strategisk ledelse.185 I forhold til indledende kommunikation har bestyrelsen 

mulighed for at bidrage med sin viden om virksomhedens arbejdsgange,186 således at revisor bedre 

kan vurdere den mest hensigtsmæssige tilgang til revisionen. Ud fra det grundlag kan der således 

informeres om omfang og tidsmæssig placering og, såfremt det ikke ødelægger effektiviteten af 

revisionen, muligvis aftales med bestyrelsen hvornår visse ting er hensigtsmæssige.187 

 

Dokumentation for indhold: Som det beskrives ovenfor skal revisor i sin revisionsdokumentation 

dokumentere hvad der er kommunikeret, hvornår og med hvem.188 Hvis revisor som førnævnt 

anvender referatet fra bestyrelsesmødet som dokumentation, er det vidnesbyrd således eneste bevis 

for hvad revisor har kommunikeret. Såfremt vedkommende der skriver referatet ikke får alt indhold 

med i den kontekst revisor har sagt det, fremstår derfor et problem hvis revisor senere stilles til 

ansvar. Hvor revisor førhen har kunnet vise direkte hvad han kommunikeret, og står til ansvar for, 

vil det her nærmere være et spørgsmål om påstand mod påstand. 

Der kunne eksempelvis være tale om at revisor har kommunikeret om betydelige vanskeligheder  

under revisionen som det kræves efter standarderne.189  Referentens opfattelse af det revisor 

kommunikerer, og det revisor mener denne kommunikerer, kan godt være forskellig. Idet referenten 

skriver ned kan betydningen af det kommunikerede derfor godt ændre sig, således at en udfordring 

under revisionen negligeres. Idet den er beskrevet og derfor er dokumenteret kan revisor således 

godt bruge referatet som dokumentation, men i en efterfølgende sag vil dokumentationen ikke have 

det ønskede budskab. Det skyldes ikke at referenten ikke har berettet sandfærdigt, men blot at denne 

har opfattet det anderledes.190  

Omfang: Mundtlig rapportering 

I analyseafsnittet ovenfor er givet to eksempler på problemstillinger der skal kommunikeres til 

bestyrelsen, og hvor der fremstår mere konkrete krav til omfanget. Disse problemstillinger gengives 

her og analyseres ud fra en mundtlig rapportering. 

 

Revisor har fundet ud af at bogholderen både må oprette og godkende betalinger 
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Som det er skrevet ovenfor er der tale om væsentlig mangel i interne kontroller, og der er dermed 

tale om et forhold der skal kommunikeres skriftligt.191 Dette giver naturligt udfordringer for en 

mundtlig kommunikation, idet revisor her ville gå imod god revisorskik. Hvis man ser bort fra dette 

ville revisor i en samtale med bestyrelsen have mulighed for at dele ud af sine erfaringer og viden 

omkring interne kontroller, og bidrage til bestyrelsens styring med virksomheden. Beskeden i sig 

selv er dog ikke kompleks, og kan sagtens kommunikeres fyldestgørende skriftligt.   

 

Virksomheden har anvendt en regnskabspraksis som ud fra revisors vurdering er uegnet i netop 

denne type virksomhed. 

Som det er skrevet ovenfor ville mundtlig kommunikation her være hensigtsmæssig, idet revisor har 

større muligheder for gennem nonverbale cues at opfange eventuelle uklarheder.192 Revisor vil her 

have muligheden for at forklare yderligere, således at bestyrelsen får en forståelse for konsekvensen 

ved anvendelse af denne regnskabspraksis.  

Hyppighed: Mundtlig rapportering 

I denne form for rapportering ville revisor deltage på bestyrelsesmødet, og derigennem 

kommunikere med bestyrelsen. Det vil derfor som det første afhænge af mængden af 

bestyrelsesmøder der afholdes årligt, hvor mange gange revisor har mulighed for at deltage. Ifølge 

selskabsloven skal bestyrelsesformanden sørge for at afholde møder når dette er nødvendigt.193 Det 

er hensigtsmæssigt som standard at holde bestyrelsesmøder minimum fire gange om året.194 På de 

fire møder er der som beskrevet i teoriafsnittet forskelligt fokus, og revisors deltagelse kunne såvel 

som at kommunikere om revisionen ligeledes være at være til stede som uafhængig sparringspartner 

for bestyrelsen.195 Det kan anbefales at revisor er i kommunikation med bestyrelsen tre gange om 

året, ved færdiggørelse af planlægningen, ved forberedelse af regnskabsåret og ved behandling af 

årsregnskabet.196 

Efter standarderne bør der kommunikeres med bestyrelsen yderligere ved visse særtilfælde, 

eksempelvis såfremt revisor opdager, eller har mistanke om manglende overholdelse af lovgivning. 

                                                
191 ISA 265.9 
192 Kahai 2014, s264 
193 Selskabsloven §123 
194 Hansen 1997, s18 
195 Bisgaard 2004, s39 
196 Hansen 1997, s37-38 
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I så tilfælde har revisor pligt til at informere bestyrelsen.197 Efter ordlyden: ”skal revisor, så hurtigt 

det er praktisk muligt, underrette den øverste ledelse herom”(ISA 250.23) kunne det her udledes at 

en sådan situation ville kræve ekstra kommunikation med bestyrelsen, der ikke kan vente til næste 

bestyrelsesmøde.  

Samlet set: Mundtlig rapportering 

Mundtlig rapportering kan meget vel anses som modsætningen til rapportering ved et 

revisionsprotokollat. Hvor protokollatet indeholder en masse krav til formalia, er mundtlig 

kommunikation meget  åbent og uformelt. Dette giver visse udfordringer i forhold til de emner som 

efter standarderne har krav om skriftlig kommunikation. I forhold til de forskellige teorier kan 

følgende konkluderes. 

 

I kommunikationsteoretisk lys: Ud fra en kommunikationsvinkel er mundtlig rapportering 

særdeles velegnet, idet det giver mulighed for en mere effektiv rapportering, med løbende feedback 

der kan gøre bestyrelsens forståelse for komplekse problemstillinger større.  

 

I bevisteoretisk lys: Som juridisk bevis er mundtlig rapportering ikke velegnet, idet den 

dokumentation der foretages af det rapporterede er udtryk for et vidnesbyrd. Idet vidnesbyrdet kan 

være påvirket af referentens egne forventninger, og opfattelser af problemstillingerne er det således 

ikke nødvendigvis et troværdigt bevis, selvom vedkommende ikke har skrevet noget efter dennes 

opfattelse ukorrekt. Hvis det skrevne senere betvivles kan beviset ikke genskabes, og nye 

vidnesbyrd vil være utroværdige grundet vidnets kompromitterede sensibilitet i form af 

hukommelse (idet retssager ofte vil foregå flere år senere). 

 

I Corporate governance belysning: Mundtlig rapportering kan være brugbart i forhold til at gavne 

bestyrelsens arbejde og ansvar. Dette skyldes muligheden for at anvende revisor, ikke blot til at 

kommunikere om revisionsmæssige problemstillinger, men ligeledes til at dele faglig viden. 

Revisor kan således være en brugbar sparringspartner.  

6.4 Managementletter  
Et managementletter vil være et skriftligt produkt udarbejdet af revisor, med det formål at oplyse 

bestyrelsen om de krævede forhold. Begrebet managementletter er normalt kendt fra det skriftlige 
                                                
197 ISA 250.23 
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produkt der kan udarbejdes til direktionen, såfremt revisor finder det nødvendigt. Når der skrives 

managementletter her, refereres der derfor blot til et skriftligt produkt, men som ikke har karakter af 

et protokollat. Forskellen mellem dette og protokollatet er forskellen i formalia og krav der stilles til 

udarbejdelsen. For hvor revisionsprotokollatet indeholder mange krav til layout, indhold mv. stilles 

der ingen formelle krav til hvordan et managementletter skal se ud, eller hvad det skal indeholde. 

En oversigt over belysning i dette analysekapitel:  

 Kommunikation Bevis Governance 
Art X X  
Indhold  X X 
Omfang   X 
Hyppighed   X 

(Egen tilvirkning) 

Art: Managementletter 

Som beskrevet ovenfor, minder et managementletter i større træk om protokollatet. Mange af de 

fordele og ulemper som protokollatet indeholder, går derfor igen i denne rapporteringsform.  

 

Kommunikationsværdien: Den skriftlige kommunikation er ligesom protokollatet udtryk for et 

leaner media, og revisors budskab kan således fremstå mindre klart, grundet de manglende ekstra 

cues der findes ved richer medias.198  

Ved levering af et skriftligt produkt udarbejdet af revisor, bærer denne form for rapportering præg 

af envejskommunikation, hvilket ikke er målet for kommunikation med øverste ledelse.199 Der hvor 

et managementletter skiller sig ud, er ved sine manglende standardformularer. Revisor har derfor 

her i højere grad mulighed for at udtrykke sig med sit eget sprog, eventuelt tilpasset den enkelte 

bestyrelse, og deres indgangsvinkel og formål med revisionen.  

 

Managementletter som bevis: I forhold til bevisværdi er et managementletter ligesom et 

revisionsprotokollat et håndgribeligt bevis udarbejdet af revisor. Der er dog visse forskelle i 

bevisværdien. I forhold til autensitet foreligger der nemlig ikke krav om hverken dato eller 

underskrifter på et managementletter. Det forhold at bestyrelsen har læst dokumentet bliver dermed 

ikke bekræftet, hverken med underskrift eller med en dato. Der kan således sås tvivl om, både om 

bestyrelsen har kendskab til dokumentet, og om hvornår de har fået kendskab til dokumentet. 

                                                
198 Kahai 2014, s267 
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Revisor skal dog dokumentere drøftelser af betydelige forhold med øverste ledelse, og der vil derfor 

i revisionsdokumentationen kunne findes fortegnelser af hvornår kommunikationen foregik, hvem 

den foregik med, og hvad der blev drøftet.200 Revisors dokumentation skal således udgøre et 

supplerende relevant bevis for et managementletter.201 

Indhold: Managementletter 

Indholdet i et managementletter skal stadig være hvad der kræves af god revisorskik, og dermed 

ISA standarderne.  

 

Bevismæssigt indhold: Idet protokollatet indeholdt en høj grad af standardisering, var 

formuleringerne oftest ens, og havde en fastlagt ”betydning”. Hvis revisor derimod selv formulerer 

de enkelte emner, kan man blive i tvivl om nøjagtigheden. Et eksempel kunne være ved 

kommunikation om væsentlige mangler i interne kontroller, hvor revisor skal kommunikere rettidigt 

og skriftligt til bestyrelsen.202 Som det beskrives af standarderne er det revisor selv, der bør vurdere 

hvor mange detaljer der bør indgå,203 og mængden af forklaringer kan således variere. Hvis det 

således ikke er den samme revisor hvert år, eller revisor blot vurderer forskelligt fra år til år, kan det 

være svært at afgøre, hvor alvorlig en mangel i de interne kontroller der er tale om.  

 

Governance: Som det er beskrevet ovenfor har revisor en mulighed for at bidrage med mere viden 

til bestyrelsen med de frie rammer et managementletter inkluderer. Selvom dette er en ulempe i 

forhold til juridisk bevis, kan dette sagtens være en fordel i forhold til governance. I en situation 

med en bestyrelse der er i gang med en økonomisk turn-around, ville det eksempelvis give mening 

at fortælle mere grundigt om going concern, fordi det er dét bestyrelsen har brug for at høre om i 

den givne situation. Going concern er dog imidlertid ikke nødvendigt at kommunikere med øverste 

ledelse om, medmindre der kan rejses betydelig tvivl.204  

                                                
200 ISA 230.10 
201 Schum 2005, s69 
202 ISA 265.9 
203 ISA 265.A15 
204 ISA 570.23 



Copenhagen business school 2017                Revisionsprotokollatets afskaffelse for SMV 
 

 56 

Omfang: Managementletter 

Revisor bør i forbindelse med alle forhold relateret til besvigelser der har relation til bestyrelsens 

ansvar kommunikere med bestyrelsen.205 Indholdet af rapportering, såfremt revisor vurderer dette 

nødvendigt, udgør en række forhold vedrørende kontroller og daglig ledelses integritet og 

kompetence.206 I ejerledede virksomheder som en stor del af SMV segmentet består af, eksisterer 

ikke en forskel mellem ejeren og direktionens mål med virksomheden. Man må derfor kunne antage 

at besvigelser i denne type virksomheder sjældent forekommer med direktøren som den besvigende 

med virksomhedens tab til følge.  

 

Information om besvigelser: Hvis der er tale om besvigelser som ikke er foretaget af direktøren, er 

der ikke tale om samme grad af sensibilitet, hvorfor skriftlig kommunikation ikke er et problem.207. 

Således er det for revisor nødvendigt, nøjagtigt at gøre rede for eventuelle bekymringer om interne 

kontrollers effektivitet, således at forholdet anses som værende tilfredsstillende afklaret.208 En 

redegørelse for dette vil være i bestyrelsens interesse både af hensyn til ansvar, og til at foretage den 

nødvendige dialog med direktionen. Bestyrelsen vil således kunne træffe nødvendige beslutninger 

om fornødne risikostyringsprocedurer og dermed leve op til sit ansvar.209 

Hyppighed: Managementletter 

Som udgangspunkt vil mange af de samme ting gøre sig gældende når der tales hyppigheden i et 

managementletter, som hvis det var protokollatet. Det skyldes, at der i begge tilfælde er tale om 

levering af et skriftligt produkt.  

Ifølge standarderne er der krav om oplysninger om revisionens omfang og tidsmæssige placering.210 

Der er således krævet en indledende rapportering, ofte i form af et aftalebrev. Der er ligeledes 

påkrævet rapportering omkring revisors ansvar og de væsentlige resultater af revisionen,211 hvilket 

før i tiden blev gjort i forbindelse med forelæggelse af det færdige regnskab. Et minimum antal 

gange der skal kommunikeres må således i forhold til standarderne være to gange. Ydermere er det 

som nævnt i protokollatanalysen situationsafhængigt hvor meget der rapporteres derudover, og 

                                                
205 ISA 240.42 
206 ISA 240.A64 
207 Johansen 2016, s253 
208 ISA 260.A38 
209 Selskabsloven §115 
210 ISA 260.15 
211 ISA 260.14 og ISA 260.16 
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forhold vedrørende governance kan argumenteres for at være de samme som ved 

revisionsprotokollatet.  

Samlet set: Managementletter 

Som beskrevet ovenfor minder mange af de teoretiske betragtninger ved et managementletter om 

dem i protokollatet, og primært fokus er derfor at fremhæve de ting der ikke er ens.  

 

I kommunikationsteoretisk lys: Idet der er tale om et leaner media kan der argumenteres for at 

revisors rapportering ikke har et lige så klart budskab i forhold til den mundtlige rapportering. Der 

vil dog være mulighed for fra revisors side at tilpasse ”sproget”, således at det passer til den 

bestyrelse der skal modtage det, idet et managementletter ikke indeholder standardformuleringer og 

formalia.  

 

I Bevisteoretisk belysning: I et managementletter forelægger et håndgribeligt bevis, hvilket er 

velegnet i evt. efterfølgende disciplinær- straffe- eller erstatningssager. Det har dog ikke samme 

evne til at bekræfte at informationer er modtaget, og hvornår de er modtaget, grundet de manglende 

formalia. Selvom de manglende standardformuleringer er godt set i kommunikationsteoretisk lys, 

kan det være negativt set i bevismæssig sammenhæng. For hvor standardformuleringerne gennem 

længere praksis havde en fastlagt betydning, kan det være mere op til fortolkning præcis hvad det 

kommunikerede udgør et bevis for.  

 

I god governance belysning: På grund af et managementletters frie rammer til at formulere på en 

måde der måtte være relevant for den givne situation, kan det anses som godt for den 

informationsstrøm som bestyrelsen måtte ønske fra revisor. Denne information benyttes til at føre 

kontrol med virksomheden.  

6.5 Mailrapportering  
Mailrapportering ville foregå ved, at revisor kommunikerede alle forhold af relevans for øverste 

ledelse i en mail, der sendtes til alle medlemmer af bestyrelsen. Derefter kunne medlemmer af 

bestyrelsen ligeledes kommunikere tilbage via mail med uddybende spørgsmål til det rapporterede, 

og således ville rapporteringen bestå i en mailkorrespondance mellem bestyrelsesmedlemmer og 

revisor.  

I nedenstående analyse er de teoretiske vinkler belyst således:  
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 Kommunikation Bevis Governance 
Art X X  
Indhold X  X 
Omfang  X  
Hyppighed   X 

(Egen tilvirkning) 

Art: Mailrapportering 

Mailrapportering er en form for skriftlig kommunikation. Den centrale forskel fra anden skriftlig 

kommunikation er dog, at netop dette format lægger op til en dialog mellem revisor og bestyrelse, 

hvilket styrker det af standarderne krævede formål.212  

 

Kommunikation: I forhold til en kommunikationsteoretisk vinkel er mailrapportering et leaner 

media. Som beskrevet er der ikke mulighed for at give nonverbale udtryk i form af udseende, 

ansigtsudtryk, nikken eller lign.213 Den eneste mulighed der er for at udtrykke sig udover sprogbrug 

er ved emojis, hvilket ikke bringer et professionelt udtryk i den officielle kommunikation mellem 

revisor og bestyrelse. Trods at denne kommunikationsform har mere karakter af dialog, kan den 

rent kommunikationsmæssigt ikke sidestilles med den fysiske dialog.  

 

Mails benyttet som bevis: Som med de øvrige skriftlige kommunikationsformer er der tale om et 

håndgribeligt bevis. Det anderledes ved dette bevis er, at der ikke blot er mulighed for at få 

dokumentation på at bestyrelsen har læst revisors rapportering, men også deres spørgsmål og 

kommentarer. Mailens funktioner vil automatisk gemme hvornår mailen er sendt, og hvem den er 

sendt fra, således at dette er en del af dokumentationen. Derudover er der mulighed for at anvende 

en funktion hvor der sendes en bekræftelse på at mailen er læst.  

Der er således mulighed for i høj grad at dokumentere autensiteten af denne form for rapportering, 

idet korrespondancen kan opbevares i det oprindelige format med mailsignatur og dato stående i 

revisionsdokumentationen.  

Indhold: Mailrapportering 

Mailformatet gør kommunikationen mellem bestyrelsesmedlemmer og revisor let. Det krævede 

indhold kan med dette format rapporteres løbende med indholdets behov.  
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Governance: I tilknytning til formålet om tovejskommunikation vil en øget dialog mellem revisor 

og bestyrelse ligeledes være godt for bestyrelsens ansvarsoverholdelse. Det gælder blandt andet i 

forhold til bestyrelsens ansvar om at levere nødvendige oplysninger til revisor,214 men også i 

forhold til løbende at kunne henvende sig til revisor vedrørende regnskabsaflæggelsens forhold.215 

En anden måde kommunikationen med revisor kan være brugbar i forhold til bestyrelsesarbejdet er 

ved at få revisors overordnede risikovurdering af virksomheden, når en sådan er udarbejdet. Denne 

kan nemlig være et vigtigt supplement til bestyrelsens egen risikovurdering og strategiske styring af 

virksomheden.216 En sådan risikovurdering er krævet i revisionsstandarderne.217  

 

Kommunikation: Såfremt revisor forventer at modificere konklusionen, forelægger der et krav om 

at kommunikere årsagen til dette med bestyrelsen. 218  Denne situation kunne 

kommunikationsmæssigt se således ud:  

Revisor informerer om Forventet modifikation af konklusionen via Mailkorrespondance til 

bestyrelsen med formålet om at bekræfte kendsgerninger vedrørende modifikationen og 

yderligere forklaring. 

(udledt af Lasswells formel; Helder 2009, s72) 

Den ønskede effekt med denne rapportering er således at få bekræftet bestyrelsens 

enighed/uenighed i forholdene, samt at give bestyrelsen mulighed for at forklare årsagen til 

pågældende forhold. En mail vil således være velegnet, idet den fungerer som dokumentation, og 

samtidig er let og oplagt at besvare, hvilket er den ønskede effekt. 

Omfang: Mailrapportering 

Ved mailrapportering kan omfanget af revisors kommunikation med bestyrelsen hurtigt blive 

omfattende, idet formatet giver let adgang til at stille eventuelle spørgsmål.  

 

Kommunikation over mail: Det er efter standarderne hensigtsmæssigt at revisor og bestyrelse i 

forbindelse med planlægningen drøfter bestyrelsens syn på en række aspekter.219 Denne dialog ville 

nemt kunne udføres over mail, og specielt når drøftelsen om, hvem i bestyrelsen det er 

                                                
214 Bisgaard 2004, s40 
215 Selskabsloven §115 stk. 1 nr. 1 
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217 ISA 315.6 
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hensigtsmæssigt at revisor kommunikerer med, har fundet sted.220 De drøftelser og konklusioner der 

finder sted, ville ved dette format være dokumenteret i deres oprindelige form, og både revisor og 

bestyrelse vil således senere kunne benytte dette, hvis ansvaret måtte være uklart.221 I de tilfælde vil 

der som nævnt være tale om et håndgribeligt bevis. Dog kan dette bevis have en vis udfordring i 

forhold til nøjagtigheden,222 idet en længere korrespondance let kan gøre det kompliceret at uddrage 

præcise konklusioner om et givent forhold. En mailkorrespondance kunne dog hurtigt blive lang, 

hvis revisor og bestyrelse som ”dialog” skulle drøfte bestyrelsens syn på forretningsrisici, 

ansvarsfordeling, områder med ønsker om yderligere handlinger mv.223 Dette ville specielt være 

omfangsrigt hvis revisor skal kommunikere om forholdene med flere bestyrelsesmedlemmer på en 

gang.  

Hyppighed: Mailrapportering 

Mailrapportering kan anses for en effektiv og hurtig måde at informere bestyrelsen ved sager der 

kræver øjeblikkelig rapportering. Sådanne sager kunne eksempelvis være, hvis revisor bliver 

opmærksom på at lovgivning ikke er overholdt, og denne vurderer forholdet som værende 

væsentligt. Hvor der ovenfor blev argumenteret for at deltagelse i bestyrelsesmøder ikke var tids 

nok, er det her muligt med det samme at informere bestyrelsen om forholdet, som det er krævet i 

standarderne.224 

Fra bestyrelsesmedlemmers side er det nemt at komme i kontakt med revisor i løbet af året, og stille 

spørgsmål ikke bare til revisionen, men ligeledes til andre problemstillinger revisors faglighed er 

egnet til at svare på. Revisor vil således nemt kunne rådgive på mere simple spørgsmål over mail. 

Derudover kan revisor informere om observationer af relevans for ledelsens ansvar,225 eller svare på 

bestyrelsens spørgsmål vedrørende ledelsens finansielle stilling som den har til ansvar at føre 

kontrol med.226  

Samlet set: Mailrapportering  

Mails som rapporteringsform bærer visse karaktertræk af både mundtlig og skriftlig 

kommunikation. Med oplagt tovejskommunikation er der visse sammenhænge mellem mails og 
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mundtlig kommunikation. Idet det dog er skriftlig kommunikation bæres nogle af de samme 

kvaliteter som rapportering ved managementletter og revisionsprotokollat.  

 

I kommunikationsteoretisk lys: Som beskrevet ovenfor er mailkommunikation et leaner medium, 

og muligheden for at anvende andre cues end sprogbrug er derfor begrænset. Mailkommunikation 

er dog godt til at kommunikere forhold hvor der ønskes feedback fra bestyrelsen, idet 

kommunikationsformatet i høj grad lægger op til besvarelse.  

 

I bevisteoretisk lys: I forhold til autensitet er mailformatet særdeles velegnet, idet mails automatisk 

bliver gemt med oplysninger om hvem der har sendt dem, og hvornår de er sendt. Ligeledes er det 

muligt at bekræfte at man har læst mailen. I forhold til nøjagtigheden kan der dog opstå problemer, 

idet længere mailkorrespondancer om mere komplicerede emner kan gøre det kommunikerede 

budskab uklart.  

 

Corporate governance belysning: Kommunikation med bestyrelsen over mail gør det let og 

effektivt at benytte revisor som sparringspartner i bestyrelsesarbejdet, samt at overholde sit ansvar 

som bestyrelsesmedlem, ved lettere at kunne overvåge den økonomiske situation, og eventuelle 

problemstillinger i forhold til direktionen.  

6.6 Rapportering med lydoptagelser 
En rapportering ved lydfil ville have til formål at effektivisere revisors proces med at rapportere til 

øverste ledelse. Det kunne gøres på to forskellige måder, nemlig som en ”indtaling af protokollatet” 

eller ved optagelse af bestyrelsesmødet. Ved den første løsning sendes indtalingen til 

bestyrelsesmedlemmerne på et USB stick, mail eller lign., således at de har muligheden for at lytte 

til revisors kommentarer. Ved den anden løsning ville den andel af bestyrelsesmødet hvor revisor er 

aktiv blive dokumenteret med optagelser, som både revisor og bestyrelsen fik adgang til 

efterfølgende. Rapporteringsdokumentationen indeholder dermed både revisors kommentarer 

vurderinger mv., men også de spørgsmål, uddybninger og andet som bestyrelsen måtte have haft 

under mødet. Således sker der ikke kun dokumentation for revisors handlinger, men også for 

bestyrelsens. 
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 Kommunikation Bevis Governance 
Art X X  
Indhold   X 
Omfang  X  
Hyppighed   X 

(Egen tilvirkning) 

Art: Rapportering ved lydfil 

Kommunikation: ved en ”indtaling af protokollatet” vil revisor have mulighed for at benytte sig af 

tonefald, pauser i talestrømmen og lign. Dette kan tydeliggøre revisors budskab mere end hvis 

kommunikationen var skriftlig, 227 som ovenfor beskrevet. Der er ved denne rapporteringsform dog 

stadig ikke mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og der kan ej heller benyttes cues der 

opfanges af synet. 

Ved optagelse af bestyrelsesmødet ville revisor og bestyrelse have mulighed for at benytte sig af 

nonverbale cues under rapporteringen, hvilket kunne styrke budskabet af revisors rapportering.228 

 

Bevis: Med optagelse af henholdsvis revisors rapportering eller af bestyrelsesmødet vil der kunne 

opnås et håndgribeligt bevis i form af det usb-stik eller lign. optagelsen bliver opbevaret på. Man 

kunne på lydoptagelserne blive i tvivl om, hvem det er der taler, hvilket ville kunne skade 

nøjagtigheden af beviset, altså om det nu er revisor og bestyrelse der udtaler sig.229 Det burde dog i 

retssags tilfælde kunne testes. Ligeledes kunne dårlig kvalitet af lydoptagelsen eller støj i 

baggrunden være til fare for nøjagtigheden. Lydoptagelsen skal, som det er tilfældet med alt 

revisors arbejdsdokumentation opbevares, og for kommunikation med øverste ledelse gælder det 

ligeledes, at det noteres hvornår og med hvem drøftelser har fundet sted.230 Ved en ”indtaling” af 

protokollatet er der heller ikke mulighed for at dokumentere om forholdene er kommet til 

bestyrelsens kendskab. 

 

Krav om skriftlighed: Ligesom det er tilfældet ved den mundtlige kommunikation, stilles der 

nogle steder i standarderne krav om skriftlig kommunikation, og disse steder vil revisor derfor ikke 

kunne opfylde god revisorskik ved blot at benytte denne rapporteringsform.  

                                                
227 Kahai 2014, s267 
228 Kahai 2014, s267 
229 Schum 2005, s65 
230 ISA 230.10 
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Indhold: Rapportering ved lydfil  

Et af kravene for indholdet af revisors rapportering er, som ovenfor beskrevet, at rapportere om 

betydelige vanskeligheder revisor er stødt på under revisionen.231 Betydelige vanskeligheder kunne 

blandt andet bestå i større forsinkelser på at modtage den krævede information fra den daglige 

ledelse.232 

En del af bestyrelsens arbejdsopgaver består i at føre tilsyn med den daglige ledelse,233 derfor er 

disse informationer vigtige at få. I forhold til formatet af denne rapportering ville en dialog med 

bestyrelsen være hensigtsmæssig, for at denne kan få mere info om, i hvilke situationer der har 

været problemer, og hvordan disse problemer kan løses. Ved optagelse af bestyrelsesmødet kan 

revisor således også efterfølgende benytte de udsagn, bestyrelsen har ytret som dokumentation for 

de kommunikerede emner.  

Omfang: Rapportering ved lydfil  

Som udgangspunkt kommer omfanget af revisors rapportering til at afhænge af hvor kompleks 

virksomheden er, og hvor komplekst et indhold der tales om. Hvis revisor opdager forhold der 

vækker betydelig tvivl om fortsat drift, bør en række emner i denne sammenhæng rapporteres til 

bestyrelsen. Der bør forklares om begivenhederne og forholdene udgør en væsentlig usikkerhed, om 

en going concern forudsætning for regnskabsudarbejdelsen er passende, og om oplysninger i 

regnskabet er tilstrækkelige.234 Dette forhold er specielt vigtigt at få drøftet fyldestgørende med 

bestyrelsen, idet risikoen for senere ansvarspålæggelse kan argumenteres for at være stor. At kunne 

dokumentere rapporteringen er således essentielt for revisor, og en lydoptagelse vil derfor være et 

velegnet format, i modsætning til mundtlig kommunikation med referat. Det skyldes, at revisor har 

et håndgribeligt bevis der kan dokumentere præcis hvad han har sagt, og om det er i en optagelse til 

bestyrelsen, eller under bestyrelsesmødet. Med et så væsentligt emne kunne der dog argumenteres 

for, at revisor burde vurdere dette som værende et emne der bør kommunikeres skriftligt i henhold 

til standarden.235 

                                                
231 ISA 260.16(b) 
232 ISA 260.A18 
233 Selskabsloven §115 
234 ISA 570.23 
235 ISA 260.19 
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Hyppighed: Rapportering ved lydfil  

Ved lydoptagelser af bestyrelsesmødet vil de samme ting gøre sig gældende som det var tilfældet 

ved mundtlig kommunikation. Eneste forskel ville være måden kommunikationen dokumenteres på, 

læs derfor ovenstående afsnit.  

Ved optagelse af revisors egen rapportering, er mange af de samme forhold som er aktuelle ved 

skriftlig kommunikation gældende. Der vil derfor som minimum være tale om to filer, én i starten, 

og én i slutningen af revisionen. Dertil kan, alt afhængigt af situation, tilføjes flere.  

Samlet set: Rapportering ved lydfil  

De to former for lydoptagelse udgør henholdsvis envejs kommunikation og tovejskommunikation. 

Fælles for de to former er dog evnen til at dokumentere det kommunikerede.  

 

I kommunikationsteoretisk lys: Revisor har ved ”indtaling af protokollatet” mulighed for at 

benytte sig af flere cues end hvis der var tale om skriftlig kommunikation. Ved dialogen på 

bestyrelsesmødet har revisor og bestyrelse dog mulighed for at benytte flere cues, idet der er tale 

om et richer media, og en reel dialog. 

 

I bevisteoretisk lys: Med lydoptagelser opnås et håndgribeligt bevis, der i retssager vil kunne 

informere om præcis hvad revisor har sagt, og hvordan denne har sagt det. Der kan dog forelægge 

en vis tvivl om nøjagtigheden i forbindelse med optagelse af bestyrelsesmødet, idet det kan være 

svært at høre, hvem der har kommunikeret hvad, især ved baggrundsstøj eller mange mennesker.  

 

I Corporate governance belysning: I forhold til god governance i SMV er en optagelse af 

bestyrelsesmødet velegnet, idet den giver bestyrelsen mulighed for mere dialog med revisor. 

6.7 Konklusion på rapporteringsformer 
Ovenfor er fem bud på rapporteringsformer gennemgået. Et centralt element har været at belyse de 

standarder der eksisterer omkring kommunikation med øverste ledelse i forhold til art, indhold, 

omfang og hyppighed. Et andet element var at analysere de forskellige rapporteringsformer ud fra 

de øvrige krav som omverdenen stiller. Der er her tale om evnen til at kommunikere et budskab, 

evnen til at blive anvendt som bevis i en retssag og evnen til at supplere regler om god governance i 

SMV. Både protokollat, managementletter, mailrapportering og lydoptagelser kan der argumenteres 

for egner sig som bevismateriale. Mundtlig kommunikation og lydoptagelser er velegnet i forhold 
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til kommunikation. Mundtlig kommunikation, mailrapportering og lydoptagelser kan der 

argumenteres for er velegnet til governance. I forhold til de tre teoriers belysning kunne man derfor 

argumentere for, at lydoptagelser er den mest velegnede rapporteringsform, idet denne er god i alle 

tre sammenhænge.  

Situationsbestemt rapporteringsformat 

Hvilket format der foretrækkes afhænger dog i høj grad også af den situation der rapporteres om. 

Ud fra denne tese er derfor udarbejdet følgende skema, der sammenligner rapporteringsformerne 

med situationer der beskrives i standarderne. Der er her kun redegjort for de situationer hvor der 

forefindes en logisk forklaring på valg af et bestemt rapporteringsformat. 

 Protokol Mundtlig Managementletter Mail Lydoptage
lser 

Besvigelser ✓ 
Hvis ikke 
direktør 

 ✓ 
Hvis ikke direktør 

✓ 
Hvis ikke 
direktør 

 

Udfordringer 
ved revisionen  

✓ 
Mulighed for 

uddybning 
  

✓ 
Mulighed 

for 
uddybning 

Overtrådt 
lovgivning 

✓ 
Ansvars 

pådragelse 
 ✓ 

Ansvars pådragelse   

Interne 
kontroller 

✓ 
Anbefalet 

÷ 
Ikke tilladt 

✓ 
Anbefalet 

✓ 
Anbefalet 

÷ 
Ikke tilladt 

Going Concern ✓ 
Ansvars 

pådragelse 
 ✓ 

Ansvars pådragelse   

Anvendt 
regnskabspraksis 

 

✓ 
Mulighed for 

uddybning 
÷ 

Hvis vurderet 
væsentligt 

  

✓ 
Mulighed 

for 
uddybning 

÷ 
Hvis 

vurderet 
væsentligt 

Værdiansættelse 
 

÷ 
Hvis vurderet 

væsentligt 
  

÷ 
Hvis 

vurderet 
væsentligt 

Udfordringer 
med daglig 

ledelse 
 ✓ 

Sensitivt emne   
✓ 

Sensitivt 
emne 

Indledende aftale  ÷ 
Ikke tilladt   ÷ 

Ikke tilladt 
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7. Bestyrelsesmedlemmers holdning 
For at kombinere den meget teoretiske analyse ovenfor med virkeligheden er der udført interviews 

med 7 bestyrelsesmedlemmer fra SMV segmentet. Dette er gjort for at besvare følgende 

arbejdsspørgsmål i problemformuleringen:  

Hvordan er bestyrelsesmedlemmers holdning til revisionsprotokollatet? 

Hvordan forholder bestyrelsesmedlemmer sig til alternative måder at rapportere på? 

Hvilken rolle spiller revisor i bestyrelsesarbejdet hos SMV? 

Som nævnt er alle interviewpersoner (herefter benævnt Ip) en del af SMV segmentet, men idet 

SMV segmentet favner bredt, knyttes der lige få ord til hver Ip, for at forstå den kontekst de 

kommer fra. 

 

Interviewperson 1: Direktør i et bestyrelsesnetværk der specialiserer sig i SMV segmentet 

Interviewperson 2: Bestyrelsesmedlem i mindre ejerledede virksomheder. 

Interviewperson 3: Bestyrelsesmedlem i mellemstore virksomheder. 

Interviewperson 4: Statsautoriseret revisor og professionelt bestyrelsesmedlem. 

Interviewperson 5: Professionelt bestyrelsesmedlem med speciale i strategi. 

Interviewperson 6: Tidligere direktør i en større virksomhed, og professionelt bestyrelsesmedlem i 

mellemstore virksomheder. 

Interviewperson 7: Beskæftiget med ansættelse af bestyrelsesmedlemmer i ejerledervirksomheder, 

og bestyrelsesmedlem i ejerledervirksomheder. 

 

Som det kan ses er alle Ip enten professionelle bestyrelsesmedlemmer, eller beskæftiger sig med 

bestyrelsesmedlemmer. Årsagen til dette valg findes i at ”tantebestyrelser” antages ikke at have en 

velovervejet holdning til spørgsmålene, hvilket også er en del af årsagen til afgrænsningen fra disse.  

7.1 Holdningen til protokollatet  
De første spørgsmål i interviewet koblede sig til holdningen til revisionsprotokollatet. Hvordan har 

bestyrelsesmedlemmer det med afskaffelsen, hvad har de anvendt det til, og ville de være villige til 

at betale for at det stadig var en del af revisionen?  
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Hvordan har de det med protokollatet?  

Ud fra analyseafsnittet ovenfor skulle fordelene ved protokollatet være den bevisværdi det udgør, 

og den måde det overholder revisionsstandarderne på. Lige netop disse ting er hos nogle dét der gør 

protokollatet undværligt, eksempelvis Ip 2 udtrykker følgende: ”Jeg har ikke noget respekt for 

revisionsprotokollatet, det er efterhånden så ansvarsfraskrivende fra revisor af, at jeg ville ikke 

sætte min lid til det.”(Bilag 2) eller som Ip 1: ”Det kan være revisor finder på et lettere skriv når 

det ikke er juridisk.”(Bilag 1). Ud fra dette kunne det således udtrykkes, at den formelle struktur 

protokollatet har, ikke anses gavnende for bestyrelsen. Ip 4 udtrykker at revisionsprotokollatet på 

visse punkter er et forældet produkt, i de situationer hvor informationerne omhandler 

specifikationer til årsrapporten svarende til en værdi, som bestyrelsen er i besiddelse af i forvejen 

eller som modtages direkte fra virksomheden.236 Herved kan der derfor udledes en holdning til 

revisionsprotokollatet som at have en begrænset værdiskabelse for bestyrelsens arbejde.  

Det er dog ikke entydigt hvad holdningen er, idet nogle er glade for protokollatets tilstedeværelse, 

her Ip 5: ”jeg kan i virkeligheden ikke forstå, hvorfor man afskaffer det … da protokollatet jo er 

revisors rapportering til bestyrelsen for at retfærdiggøre eller sandfærdiggøre, at der ikke foregår 

noget, som ikke skal foregå. Som for eksempel at der ikke ligger tre hundrede blå bilag eller noget 

andet i denne her årsrapportering. Jeg synes, at man som bestyrelse mister et værktøj” (Bilag 4). I 

tilknytning til denne holdning har Ip 6 ligeledes udtrykt at protokollatet er en beskyttelse af 

bestyrelsesmedlemmer.237  

 

Betaling for protokollatet: Idet protokollatet ikke er lovpligtigt kunne man forestille sig at mange 

revisorer ville benytte sig af en anden mindre formel form for rapportering. Såfremt bestyrelserne 

stadig skulle ønske at modtage protokollatet som det ser ud i dag, kunne man aftale med revisor 

stadig få det mod en merpris. Ville bestyrelsesmedlemmerne så være interesseret i at betale for det? 

Således svarer Ip 6: ”I større virksomheder er det jo ligegyldigt, så der er jeg villig til at betale for 

det”(Bilag 5). Ip 5 er også villig til at betale for protokollatet, hvor det måtte være nødvendigt, og 

mener at en mulighed for tilvalg af protokollatet ville være velegnet.238 Det klare svar fra Ip 1, 2, 3 

er derimod nej.  

                                                
236 Bilag 3 
237 Bilag 5 
238 Bilag 4 



Copenhagen business school 2017                Revisionsprotokollatets afskaffelse for SMV 
 

 68 

Hvordan bliver protokollatet anvendt af bestyrelsen?  

Anvendelsen af et protokollat kunne i henseende til god governance teorien i denne afhandling være 

at bruge de informationer revisor leverer til bedre at kunne træffe strategiske beslutninger, og 

overvåge virksomheden. Ip 7 har brugt det som en løftet pegefinger i et fortroligt dokument, en 

indikator for at noget ikke er som det bør være. Han er dog af den overbevisning, at protokollatet i 

små virksomheder bør komme i en såkaldt ”lightversion”, hvor mange af standardformuleringerne 

er udeladt, således at den er lettere at anvende. Til spørgsmålet om, hvad der efter hans holdning 

bør udelades er svaret: ”Anmærkning om funktionsadskillelsen, drøftelse af mulighed for svindel, 

der står nogle standardting som de ikke har gjort”(Bilag 6). For Ip 5 har anvendelse af 

protokollatet været essentiel for bestyrelsesarbejdet, idet hun har været inde og lave turn-arounds. I 

disse har hun i høj grad anvendt protokollatet som indikator på hvad der ikke fungerer i 

virksomhedens økonomifunktion, således at bestyrelsen kunne arbejde med dette. Ligeledes er 

protokollatet somme tider anvendt i forbindelse med rapportering til offentlige myndigheder, hvor 

dette har været krævet grundet forretningsområde eller andet.239 

Anderledes er det for Ip 2, der ikke anser det for meget mere end et dokument der skal 

underskrives, og som i stedet anser dialogen med revisor som det væsentlige. Årsagen begrundes 

med: ”Det fylder ikke ret meget, det bliver læst igennem.. Det skal være rigtig grelt for at revisor 

har lyst til at skrive noget der, som ikke er særlig charmerende for virksomheden for så ryger man 

ud” (Bilag 2).  

7.2 Rapporteringsform fra revisor 
Idet afskaffelsen af protokollatet er så nyt, er det svært at forestille sig andre former for 

rapportering, og dette bør der tages højde for når svarene ses. Eksempelvis benævner én den 

ønskede skriftlige kommunikation som et protokollat, men når der spørges yderligere ind, er det 

blot et udtryk for et skriftligt produkt, og ikke protokollatet som det ser ud i dag.  

Skriftlig rapportering 

Skriftlig rapportering er ud fra en kommunikationsvinkel et leaner media. Dette betyder at 

rapporteringens budskab kan være sværere at få igennem, fordi der ikke eksisterer samme mulighed 

for feedback og anvendelse af cues.240 Ud fra en bevisvinkel er den skriftlige rapportering dog en 

fordel, idet et håndgribeligt bevis typisk er mere troværdigt. Holdningen til den skriftlige 

                                                
239 Bilag 4 
240 Kahai 2014, s267 
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rapportering er generelt positiv, og ved spørgsmålet om foretrukken rapporteringsform svarer flere 

at de ønsker skriftlig rapportering.241 Et argument for den skriftlige rapportering fra Ip 5: ”Jeg ville 

foretrække, at den var skriftlig, og det har noget at gøre med, at jeg tror, at den vil forpligte revisor 

yderligere i afgivelsen af de kommentarer der ligger til årsregnskabet til bestyrelsen. Når 

bestyrelsen modtager et skriftligt notat fra revisor, så modtager den det også på en anden måde.” 

(Bilag 4). Der er dog visse ønsker til, at den skriftlige rapportering var i et lettere format. Ip 4 

udtrykker et ønske om en opdeling af den skriftlige kommunikation, således at der sendes flere 

dokumenter fra revisor i løbet af året. På denne måde kunne et af dokumenterne indeholde alle de 

formalia revisor skal skrive om, og andre dokumenter kunne udsendes løbende som ”protokollat 

memoer” med specifikke forhold af relevans for bestyrelsen. Det ville skabe en mere dynamisk og 

målrettet kommunikation.242 Derudover er der som ovenfor nævnt også et forslag om et protokollat 

i lightversion til små virksomheder.243 

Mundtlig rapportering 

Ud fra analyseafsnittet ovenfor er mundtlig rapportering god i kommunikationsteoretisk henseende. 

Det skyldes muligheden for løbende feedback under samtalen, med effektiv beslutningstagning og 

forståelse som følge.244 I forhold til god governance i mindre og mellemstore virksomheder er 

mundtlig kommunikation ligeledes velegnet. Det skyldes muligheden for at anvende revisors 

faglige viden, og kendskab til virksomhedens forretningsgange, til bedre at overholde sit ansvar 

som bestyrelse i strategisk ledelse af virksomheden.245 

Revisors kendskab til virksomheden er også det Ip 2 ønsker at få fra revisor, og i et spørgsmål til 

anvendelsen af protokollatet svares således følgende: ”den samtale hvor man får tingene ufiltreret 

fra revisor er langt vigtigere, for det er der man faktisk hører hvad revisor har af funderinger, når 

han ikke skal passe på..”(Bilag 2). Man kan derfor ud fra citatet udlede at revisors holdninger og 

observationer efter hendes holdning bedre kommer til udtryk ved en mundtlig kommunikation med 

revisor. Revisors observationer er også det, der nævnes som argumentet for mundtlig 

kommunikation af Ip 3. Efter hendes mening er dialogen god til at fortælle bestyrelsen om de 

                                                
241 Bilag 1, Bilag 5, Bilag 6  
242 Bilag 3 
243 Bilag 6 
244 Kahai 2014, s267 
245 Bisgaard 2004, s39 
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observationer revisor gør sig, ikke kun i direkte relation til revisionen, men også af almen interesse 

for bestyrelsen.246  

Ip 5 foretrækker, at bestyrelsen får, det skrevne dokument, for at have et neutralt og objektivt 

dokument fra revisor at tage stilling til. Hun mener rapporteringen mere aktivt kan bruges ved 

benyttelse af et protokollat.247 

Lydoptagelser som rapportering 

Lydoptagelser er i kommunikationsteoretisk henseende bedre end den skriftlige kommunikation. 

Det skyldes muligheden for at anvende nonverbale cues,248 især ved optagelse af bestyrelsesmødet, 

hvor samme kommunikationsteoretiske forhold gør sig gældende som ved mundtlig 

kommunikation. I forhold til bevisanvendelse er der tale om et håndgribeligt bevis, dog med visse 

svagheder i nøjagtigheden ved optagelse af bestyrelsesmødet. Lydoptagelser af bestyrelsesmødet er 

ligeledes godt i forhold til god governance, idet det muliggør dialog og sparring mellem revisor og 

bestyrelse. Teoretisk set er denne rapporteringsform således særdeles velegnet.  

For at høre bestyrelsesmedlemmers holdning er der stillet spørgsmålet om, hvordan de ville have 

det med lydoptagelser, henholdsvis i form af et indtalt protokollat, og en optagelse af 

bestyrelsesmødet. Holdningen til et lydoptaget protokollat bliver ikke taget godt imod. Således 

svarer Ip 5 eksempelvis: ”jeg mener bare ikke det kan stå alene… jeg er godt klar over at i forhold 

til dokumentationen så kan man sagtens ligestille det rent juridisk, men jeg tror at en 

skriftliggørelse af det ville have en afgørende effekt. … i det øjeblik at revisor har udarbejdet et 

notat som står til trone, som ikke kan blive talt op eller blive talt ned, så får man en mere neutral, 

objektiv vurdering af situationen, og det synes jeg er vigtigt.”(Bilag 4) Ip 7 er ligeledes af den 

overbevisning at et skriftligt produkt er mere tillidsbærende: ”Jeg tror det er en rigtig dårlig ide 

fordi vi er vidt forskellige som personer… en revisor er meget kontant og ind til benet og konkret, 

og en anden revisor ukonkret og for mange informationer og for lang tid… skriftlig kommunikation 

er konkret, mundtligt kan fortolkes meget og snakker mere. Skriftligt er mere validt end mundtligt, 

og mere effektivt.”(Bilag 6) Ip 3: ”Jeg tror ikke på at virksomhederne ønsker den dokumentation, 

men det kan være at revisor selv har brug for den, fine, men det er ikke noget for bestyrelsen, det 

tror jeg simpelthen ikke på, man ville jo aldrig gå tilbage i sådan noget, medmindre der ligger en 

retssag..”(Bilag 2). 

                                                
246 Bilag 2 
247 Bilag 4  
248 Kahai 2014, s267 



Copenhagen business school 2017                Revisionsprotokollatets afskaffelse for SMV 
 

 71 

7.3 Ansvar 
Revisors ansvar består i at udføre revisionen i overensstemmelse med love og standarder. Revisor er 

ifølge standarderne pålagt at kommunikere om dennes ansvar ved revisionen, hvor der skal 

kommunikeres følgende: At revisor har et ansvar for at udføre revisionen i overensstemmelse med 

standarderne med formålet om at give en konklusion på regnskabet, at revisor ikke har ansvar for at 

skulle udføre yderligere handlinger for at identificere yderligere forhold der skal kommunikeres til 

øverste ledelse, og at revisor kan være pålagt at kommunikere yderligere forhold der er et krav 

ifølge lovgivningen.249  

Revisors ansvar i bestyrelsens øjne  

Udover det ansvar som revisor bærer for at et regnskab er retvisende, eksisterer som ovenfor 

beskrevet ligeledes et ansvar for kommunikation med bestyrelsen. Denne kommunikation er 

afgørende for bestyrelsens overbevisning om at alt er som det skal være. Man kan derfor spørge om 

hvad der er afgørende for de enkelte bestyrelsesmedlemmers overbevisning.  

 

Revisors Ansvar i henhold til lovgivning: I forhold til ansvar, har revisor et ansvar som følge af at 

være offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisor skal udføre sit arbejde i overensstemmelse med 

god revisorskik og med den nøjagtighed og hurtighed som opgavens beskaffenhed tillader.250 

Derudover skal revisor også overholde kravet om uafhængighed til den virksomhed denne 

reviderer, hvilket betyder at revisor ikke må være i ansættelsesforhold, eller være involveret i 

beslutningstagning eller anden relation der kan få tredjemand til at så tvivl om revisors 

uafhængighed.251 Bestyrelsens officielle ansvar inkluderer således ingen former for rådgivning eller 

andet.  

 

En tryg bestyrelse: Et spørgsmål er af denne årsag, hvad revisor bør gøre for at 

bestyrelsesmedlemmet er overbevist om, at der er aflagt et retvisende regnskab. Til dette svarer Ip 

2:”jeg vil se revisor, der er noget der skal på plads i forhold til revisionen og i forhold til direktion. 

Revisor uden direktion, det er vigtigt.”.(Bilag 2) Med dette refereres der til et møde med revisor, 

som kan styrke tilliden, eller som hun udtrykker det: ”Det helt essentielt for os at få opbygget den 

tillid og tro på at det er en kompetent person der udfører opgaven.”(Bilag 2) Tillid er ligeledes 
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svaret hos Ip 6, Ip 1 og Ip 5.252 Et centralt element i kommunikationen er derfor at bestyrelsen får 

tillid til revisors arbejde. I tilknytning til dette er forventningen til, at revisor også informerer 

rettidigt: ”hvis revisor ser noget som er eller kunne være ansvarspådragende for bestyrelsen skal 

revisor fremsende information derom til bestyrelsen med det samme og ikke afvente til rapportering 

derom i det revisionsprotokollat, som udarbejdes i forbindelse med revisionen af årsrapporten når 

regnskabsåret har fundet sted.”(Bilag 3) 

Af mere konkrete ideer til hvad der kunne gøre tilliden til revisor bedre siger Ip 7: ”revisor må godt 

udfordre sig selv for at skærpe opmærksomheden.. en revisor er ikke bestyrelsesmedlem, men han 

må godt konstruktivt kritisere eller spørge udfordrende, det kunne jeg godt bruge.”(Bilag 6)  

 

Ansvarsfraskrivelse: En ofte brugt bemærkning er, at revisor fraskriver sig ansvar. Men er det 

noget bestyrelsesmedlemmerne reelt føler? Der er delte meninger om denne tese, Ip 2 mener således 

at revisor med sin skriftlige kommunikation i høj grad fraskriver sig ansvar, og er alt for 

tilbageholdende med at komme med brugbare oplysninger til bestyrelsen. Dette er også årsagen til 

at hun ønsker mundtlig kommunikation med revisor.253 Omvendt har Ip 5 ikke oplevet protokollatet 

som ansvarsfraskrivelse, men har derimod oplevet at revisor har taget ansvar i de relationer hun har 

arbejdet i. Hun mener det handler om at vælge den rigtige samarbejdspartner, ”det er jo afgjort 

bestyrelsens ansvar at vælge nogle revisorer som rent faktisk er så dygtige at de kan håndtere 

opgaven”.(Bilag 4) Ip 7 oplever blot skrivelsen som en forventningsafstemning med revisor, om 

hvad denne ikke har set på, og hvad bestyrelsen dermed selv bør undersøge.254  

Uoverensstemmelser mellem revisor og bestyrelsens ansvar 

I forbindelse med spørgsmålet om ansvar, kan der opleves at være en konflikt mellem revisors og 

bestyrelsens ansvar, ofte betonet af forventningerne til revisors arbejde. Således udtaler Ip 4: 

”generelt tror jeg ikke at bestyrelsen ved nok om hvad revisor udfører af arbejdshandlinger og 

dermed på hvilke grundlag revisor drager sin konklusion om årsrapporten. Jeg kunne godt tænke 

mig, at bestyrelsen havde en mere skærpet pligt til at vide hvad revisor udfører af arbejder; og jeg 

tror også at dette ville forbedre kommunikationen mellem bestyrelsen og revisor.”(Bilag 3)  

Ip 5 er uenig i denne tese, og anser ikke de enkelte parters ansvar som konfliktende: ”men hvis man 

arbejder efter governance, bestyrelsen arbejder efter sin governance og juridiske forpligtelser, og 

                                                
252 Bilag 5, Bilag 1, Bilag 4 
253 Bilag 2 
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revisor ligeså, så har jeg i hvert fald ikke oplevet, at der er noget som kan konflikte, fordi så 

arbejder vi efter bogen…”(Bilag 4). 

7.4 Omfanget af revisors rapportering 
Omfanget af revisors rapportering afhænger naturligt af kompleksiteten af virksomheden, hvor 

mange vaskeligheder revisor har haft i forbindelse med revisionen mv.  

Hos bestyrelsen er der spurgt til, hvad de føler der bør uddybes ekstra. Til dette svarer Ip 4: ”hvad 

er det revisor har lavet og hvad er det revisor ikke har lavet omkring risikoaspekter og hvad er det 

for nogle områder man ikke kigger på”.(Bilag 3) For både Ip 2 og 3 er det et spørgsmål om at få 

uddybet de små ting revisor bliver gjort opmærksom på ude i virksomheden, hvad det er han 

oplever som kunne være interessant for bestyrelsen at vide.255 For Ip 5 er det gavnligt at få en dialog 

med revisor om fremtiden for virksomheden. Med fremtiden menes ikke kun going concern 

perioden, men at involvere revisor i virksomhedens strategiperioder fx 5-10 år frem.256  

Hvilke emner bestyrelsesmedlemmerne ønsker at få uddybet, og søger mere af fra revisor er dermed 

meget forskelligt. Fælles for deres holdninger er dog et behov for at anvende revisor mere som 

sparringspartner, udover de standardkrævede emner i kommunikationen.  

7.5 Hyppigheden af revisors rapportering 
Efter principper om god governance i mindre og mellemstore virksomheder er det en god idé at 

mødes med revisor tre gange om året.257 Bestyrelsesmedlemmernes egne holdninger afhænger 

naturligvis af deres baggrund, og hvilken situation virksomheden er i, i det givne år.  

Antallet af gange revisor bør være i kommunikation med bestyrelsen  

Et spørgsmål til bestyrelsesmedlemmerne var derfor hvor ofte de mener revisor bør være i kontakt 

med bestyrelsen. Til dette svarer flere, at en gang om året som udgangspunkt er passende.258 Til 

dette bør dog fra Ip 2 tilføres en kommentar om, at dette er såfremt revisor har en længere varig 

relation med virksomheden, og at hun således er tryg ved, at revisor informerer hvis der 

fremkommer noget.259 For Ip 4 forelægger dog et ønske om oftere kontakt med revisor, for at opnå 

en mere dynamisk kommunikation: ”denne her scene som jeg forsøger at drømme om, så vil man i 
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hvert fald mødes to gange om året … hvis man havde mindst to gange om året hvor man var med, 

og måske flere gange om året i større virksomheder så ville der ske en anden dynamik..”(Bilag 3)  

Situationsbestemt rapportering 

Som udgangspunkt er der visse situationer hvor der bør rapporteres yderligere, disse er også 

beskrevet i analyseafsnittet ovenfor som eksempler på rapporteringsformernes anvendelighed.  

 

Interne kontroller: Den klassiske situation hvor rapportering er nødvendig, er ved fund af 

væsentlige mangler i interne kontroller, hvor revisor rettidigt skriftligt bør rapportere om forholdet 

til den øverste ledelse.260  

Hvornår rettidigt er, vurderes af revisor. Det til trods, er det interessant at få bestyrelsesmedlemmers 

holdning til, hvad der er rettidig rapportering fra revisor, idet de i sidste ende kan stilles til ansvar 

hvis forholdet ikke bringes i orden. Ip 6 udtaler i den sammenhæng at det, hvis det ikke er 

afgørende, blot kan komme med i den årlige kommunikation, men at hvis det er alvorligt naturligvis 

skal rapporteres straks.261 I tilknytning til dette er Ip 7s holdning: ”Hvis det er mindre vigtige så 

bare i afsluttende protokollat, måske ikke engang i protokollatet men bare til direktøren.”(Bilag 6) 

For Ip 2 er det klare svar ”Før!”. Dette er ikke ensbetydende med, at hun ønsker forholdet skriftligt, 

men blot at revisor med det samme gør opmærksom på, hvis denne har mistanke om noget.262  

 

Bestyrelsens ønsker til ekstra kommunikation: Andre situationer hvor ekstraordinær rapportering 

ville være hensigtsmæssig, ville være ved mistanke om besvigelser, udfordringer med daglig ledelse 

og going concern tvivl. 

For bestyrelsesmedlemmerne kunne behov for ekstra kommunikation mere have karakter af 

sparring og rådgivning. Således beskriver Ip 2 og 3 at de godt kunne have behov for revisors 

bemærkninger i forbindelse med strategisk udvikling, og det resterende af den viden som revisor 

kan bidrage med.263 Ifølge Ip 5 er det i forbindelse med en række situationer der kunne forekomme i 

løbet af året, at der kan være behov for revisor. Det kunne både være ved spørgsmål til 
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selskabskonstruktion og aktiestrategi, men det kunne også være ved budgetafvigelser i forhold til 

årets forventede resultat.264  

7.6 Koblingen mellem teori og virkelighed 
Efter nu først at have analyseret forskellige rapporteringsformer, og dernæst at have redegjort for 

forskellige bestyrelsesmedlemmers holdninger kan disse to analyser nu sammenlignes. Herunder er 

meningen således at koble det teoretiske og lovregulerede aspekt, sammen med den praktiske 

vinkel.  

Den foretrukne rapportering 

For at finde den mest hensigtsmæssige rapporteringsform bør standardernes krav sammenlignes 

med både de anvendte teorier og bestyrelsens holdninger.  

 

Teoriernes foretrukne rapporteringsform: Som det er beskrevet ovenfor, ville lydoptagelser ud 

fra de anvendte teorier være mest velegnet. Lydoptagelser under bestyrelsesmødet ville nemlig være 

positivt for kommunikationen, være et håndgribeligt bevis, og styrke samspillet mellem revisor og 

bestyrelse, fordi den er dialogbaseret.  

 

Standardernes foretrukne rapporteringsform: Set ud fra hvad der kræves i standarderne kan der 

ikke tolkes et entydigt svar på den bedste rapporteringsform. Et grundlæggende formål med 

kommunikationen skrives i standarderne som ”at fremme effektiv tovejskommunikation” (ISA 

260.9d). Her lægges dermed op til en dialog mellem revisor og bestyrelse. Der er dog flere steder i 

standarderne krav om at rapportere skriftligt, eksempelvis i forbindelse med rapportering om interne 

kontroller, og situationer hvor det af revisor vurderes væsentligt.265 Der vil derfor ikke være 

mulighed for, i overensstemmelse med god revisorskik kun at anvende mundtlig kommunikation 

eller lydoptagelser. Det er derfor meget situationsafhængigt hvilken rapporteringsform der kan 

anses som passende.  

Ud fra de rapporteringsformer der her er repræsenteret, vil det eneste format der overholder begge 

ovenfor nævnte krav være mailrapportering. Ved mailrapportering vil der være lagt op til en dialog 

mellem revisor og bestyrelse, og samtidig vil der være tale om skriftlig kommunikation.  

 

                                                
264 Bilag 4 
265 ISA 265.9 samt ISA 260.19 
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Bestyrelsens foretrukne rapporteringsform: Ud fra ovenstående interviews er der delte meninger 

om hvilket rapporteringsformat der vil være mest passende.  

Lydoptagelser blev ikke taget godt imod af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer. Nogle mente ikke 

at dette alene kunne tages seriøst, mens andre slet ikke kunne se formålet. Derudover mente nogle 

også at det ville forhindre revisor i at tale frit på bestyrelsesmødet.  

Mundtlig kommunikation blev af nogen fortrukket grundet alle de ekstra informationer revisor 

kunne levere uden at denne kunne blive stillet til ansvar herfor. Det ansås som det største problem 

ved den skriftlige kommunikation.  

De fleste foretrak skriftlig kommunikation dog i variabelt format. Der var delte meninger om den 

skriftlige kommunikation burde foregå som protokollat, eller på en anderledes måde. Fælles var dog 

et ønske om et skriftligt produkt der kan levere informationer bestyrelsen finder brugbare.  

Hyppighed og ansvar  

Der eksisterer i forhold til hyppigheden af revisors rapportering, en afvigelse mellem standardernes 

krav, Corporate governance forventning og bestyrelsens forventning.  

Som beskrevet ovenfor kan det udledes af standarderne, at der som minimum kræves en indledende 

og en afsluttende kommunikation med bestyrelsen. Den indledende kommunikation fungerer dog i 

praksis ved et aftalebrev eller lign., hvorfor bestyrelsesmedlemmer ikke har meget ud af 

kommunikationen. De fleste af bestyrelsesmedlemmerne giver udtryk for kun at have behov for at 

mødes en gang om året, medmindre der sker særlige ting. Dette til trods, eksisterer der ønsker om 

fra bestyrelsens side at anvende revisor som sparringspartner og informant. Det kunne forklares ved 

at de med dette behov anser revisors rolle som sparringspartner/ informant som værende udenfor 

revisionssammenhæng, og dermed ønsker ”rådgivningsmøder” i stedet for ”revisormøder”. For at 

kunne imødekomme bestyrelsens ønsker vil revisor være nødsaget til at kommunikere oftere. Blot 

et bestyrelsesmedlem kan sørge for, at revisor er til stede ved et bestyrelsesmøde ved at ytre ønske 

om dette.266  

For at opnå større dynamik ønsker Ip 4 således også minimum 2 møder, hvilket ville stemme 

overens med standarderne, og give større mulighed for et godt samspil mellem revisor og 

bestyrelse. Anbefalinger for god governance i mindre virksomheder råder derimod til at revisor 
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deltager på 3 af bestyrelsesmøderne i løbet af året,267 for forberedelse for det nye års revision, 

strategisk ledelse og afslutning af revision.  

 

Ansvar: Som beskrevet ovenfor, består revisors officielle ansvar ved kommunikationen kun i at få 

oplyst oplysninger til gavn for revisionen, og informere bestyrelsen om væsentlige forhold i 

henhold til bestyrelsens ansvar.268 

Bestyrelsens ansvar er som ovenfor gennemgået at udføre strategisk ledelse, føre tilsyn med daglig 

ledelse, og til enhver tid holde styr på virksomhedens kapitalberedskab. 269  Derudover har 

bestyrelsen et ansvar for at give revisor de oplysninger denne skal bruge i forbindelse med 

revisionen.270  

Revisor er i flere sammenhænge leddet mellem bestyrelse og direktion, og mellem virksomheden 

og offentligheden, der kontrollerer at alt foregår som det skal. Af denne årsag er den centrale 

forventning til revisor der nævnes af bestyrelsesmedlemmer tillid. Det beskrives som tillid til at 

revisor gør sit arbejde ordentligt, og til at denne rapporterer vigtige informationer videre rettidigt. 

Dette stemmer således overens med revisors ansvar efter standarderne.  

7.7 Konklusion – Den fremtidige rapportering 
Ud fra ovenstående kan det konstateres, at fremtidens rapporteringsform afhænger af den givne 

virksomheds situation, og de behov bestyrelsesmedlemmerne har. For at kunne overholde 

standarder, bevisværdi og bestyrelsesmedlemmernes ønsker, bør et element af kommunikationen 

foregå skriftligt. For at imødekomme en brugbar dialog, kommunikationsmæssig værdi, samt god 

governance er en form for mundtlig kommunikation også ønskværdig.  

Løsningen er således ikke entydig, men lægger op til at anvende forskellige kommunikationsformer 

i løbet af revisionen, alt efter situationen, og hvad der i indledningen til revisionen aftales med 

bestyrelsen.  

Dette sætter således nye krav til revisors vurderinger i forhold til kommunikation med øverste 

ledelse, men det giver også nye muligheder for som revisor at skabe yderligere værdi for 

bestyrelsesmedlemmer i SMV.  

                                                
267 Hansen 1997, s37 
268 ISA 260.9 
269 Selskabsloven §115 
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8. Diskussion/perspektivering 

Uafhængighed hos SMV 

Som det kan læses ovenfor, er der for flere bestyrelsesmedlemmer et ønske om en mere alsidig 

kommunikation med revisor. Denne kommunikation skulle ikke blot indeholde de af standarderne 

krævede emner, men ligeledes en række øvrige emner alt efter den enkelte virksomheds situation. 

Der eksisterer dermed et ønske om, at revisor i højere grad indtræder som sparringspartner og 

rådgiver for virksomheden, således som det også beskrives i anbefalinger om god governance i 

SMV.  

Problemstillingen ved dette er dog det etiske kodeks om revisors uafhængighed, som tydeligt siger 

at der ikke må kunne sås tvivl om revisors uafhængighed af virksomheden.271 Hvis revisor således i 

højere grad indtræder i en rådgiverrolle, er vedkommende så stadig uafhængig?  

I børsnoterede selskaber er revisors uafhængighed et specifikt forhold der skal kommunikeres i 

forbindelse med revisionen.272 Dette indikerer en vis opmærksomhed omkring emnet. I SMV 

segmentet bliver revisionspligten dog gradvist lempet, og hvis revisor stadig skal levere værdifulde 

løsninger til dette segment, kan det således kun mere og mere få karakter af en rådgiver, fremfor 

rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Hvis revisor således fremadrettet skal skabe værdi 

for SMV, bør begrebet god revisorskik således ændre karakter til i højere grad at opfordre til 

værdiskabelse for den enkelte virksomhed. Hvis dette dog skal kunne lade sig gøre, kan der 

argumenteres for at det bliver på bekostning af uafhængigheden.   

Den nøjagtighed og hurtighed som opgavens beskaffenhed tillader 

Et andet emne der kunne lægge op til debat i forhold til revisors rapporteringsformat, er kravet om 

fornøden hurtighed. Denne sikrer på mange måder en effektiv revision, i en verden hvor man i 

højere grad ønsker at verificere hele regnskabets indhold. Det er dog også en af de parametre der 

gør at revisor udarbejder mange standardformularer, deriblandt revisionsprotokollatet som nu er 

afskaffet. Man kunne derfor diskutere, om kravet om hurtighed i virkeligheden påvirker til en for 

effektiv revision, hvor målet er at komme igennem og give en erklæring, frem for at gøre en forskel 

for den virksomhed man reviderer.  

                                                
271 Revisorloven §24 
272 ISA 260.17 
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9. Konklusion 
Efter udarbejdelsen af denne afhandling opridses her først problemformuleringens hovedspørgsmål:  

Hvilke krav stilles der til kommunikation mellem øverste ledelse i SMV og revisor, og hvordan 

kunne kommunikationen se ud disse parametre taget i betragtning? 

 

Ud fra ovenstående analyseafsnit kan der konstateres følgende som til sammen søger at besvare 

ovenstående problemstilling og de underliggende arbejdsspørgsmål.  

Ændring i regulering i kommunikation med øverste ledelse 

Efter at revisorlovens §20 er blevet ændret er et revisionsprotokollat kun et krav for PIE 

virksomheder. Dette betyder at hjemlen til kommunikation mellem revisor og bestyrelse følger af 

revisorlovens §16 om god revisorskik. Denne henleder så til revisionsstandarderne ISA.  

Kommunikation med øverste ledelse er således nu kun fastsat via revisionsstandarderne ISA 260, 

ISA 265 samt enkelte tilføjelser i øvrige standarder.  

Krav i revisionsstandarderne til kommunikationen 

Som beskrevet er hovedstandarderne for kommunikation med øverste ledelse ISA 260 og ISA 265. 

ISA 260 fastlægger de grundlæggende regler for kommunikation med bestyrelsen, og formålet. 

Formålet er at opnå effektiv tovejskommunikation, således at revisor kan gennemføre revisionen på 

et informeret grundlag, og således at bestyrelsen rettidigt bliver bekendt med forhold af relevans for 

deres ansvar.  

Der skal i forbindelse med revisionen kommunikeres om revisors og bestyrelsens ansvar, samt det 

planlagte omfang og tidsmæssige placering. Derudover skal revisor også kommunikere om 

betydelige resultater af revisionen. Udover disse overordnede retningslinjer forelægger specielle 

regler i forhold til kommunikation vedrørende interne kontroller, blandt andet at disse skal 

kommunikeres skriftligt og rettidigt. Der forelægger også visse øvrige situationer hvor der efter 

standarderne skal kommunikeres med øverste ledelse, i forbindelse med besvigelser, going concern 

og ikke overholdt lovgivning.  

Opfyldelse af forventninger og krav til rapporteringsformer  

De udvalgte rapporteringsformer i ovenstående analyse er revisionsprotokollatet, mundtlig 

rapportering med referat, managementletter, mail og lydoptagelser.  
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Analyseret i forhold til standardernes krav og de teorier der i arbejdsspørgsmålene refereres til kan 

der konstateres nogle fællestræk for de forskellige rapporteringsformer, hvilket er årsagen til at de 

her opstilles derudfra.  

 Skriftlig Mundtlig  Kombination 

Standarder Godt ved krav om skriftlighed. 
Protokollat: De forskellige 

typer protokollater er 
udarbejdet til at overholde 

standarder. 

Dårligt ved krav 
om skriftlighed, 
godt for formålet 

om tovejs 
kommunikation. 

Mail: Godt for både tovejs 
kommunikation og krav om 

skriftlighed. 
Lydoptagelser: Dårligt ved 

krav om skriftlighed, ved 
bestyrelsesmødet godt for 

tovejs kommunikation 
Bevis Protokollat: håndgribeligt 

bevis, godt grundet formalia. 
Managementletter: 

håndgribeligt bevis, mangler 
bekræftelse på at det er læst.  

Ringere bevis fordi 
der er tale om et 

vidnesbyrd.  

Begge er håndgribelige 
beviser. 

Mail: Mulighed for at 
bekræfte det er læst, og 

hvornår. 
Lydoptagelser: ved 

bestyrelsesmødet bekræftet på 
beviset, ved indtaling ikke 

muligt.  
Kommunikation Protokollat: Standardiseret, 

og indeholder høj grad af 
autoritet. Derfor sværere at 

udlede kompleks information 
fra. Leaner media. 

Managementletter: Mulighed 
for at tilpasse i sprogbrug, men 

stadig et leaner media.  

Godt for 
kommunikationen, 

fordi der er 
mulighed for 
anvendelse af 

feedback og cues, 
samt opfølgende 

forklaringer. 

Mail: et leaner media, hvilket 
giver begrænsninger for 

anvendelse af cues.  
Lydoptagelser: Ved 

bestyrelsesmøder et richer 
media, ved indtaling ikke 
mulighed for at anvende 

feedbacks. Dog er der stadig 
mulighed for anvendelse af 

nogle cues. 
Corporate 

Governance 

I høj grad et udtryk for envejs 
kommunikation, hvilket ikke 
giver mulighed for sparring. 
Protokollat: Standardiseret. 

Indeholder ikke nødvendigvis 
de informationer bestyrelsen 

efterspørger.  
Managementletter: Mulighed 

for at inkludere flere ting af 
interesse for bestyrelsen.  

Godt i den forstand 
at revisor og 

bestyrelse har 
mulighed for mere 

sparring ved 
dialogen.  

Mail: lægger op til en dialog 
med bestyrelsen. Godt til 

hurtige meddelelser.  
Lydoptagelser: Ved 

bestyrelsesmøder er det godt, 
idet der er mulighed for dialog 

med bestyrelsen. Ved 
indtaling er det dårligt, fordi 

det ikke giver bestyrelsen 
mulighed for øvrige 

informationer og sparring.  
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Det er vigtigt at bemærke at de forskellige rapporteringsformers anvendelighed ud over de mere 

generelle observationer ovenfor ligeledes afhænger af situationen der rapporteres i.  

Bestyrelsens syn på protokollatet, rapportering og revisors arbejde 

Efter udførsel af interviews med bestyrelsesmedlemmer i SMV segmentet kan det konkluderes at 

holdningen til den foretrukne rapporteringsform varierer.  

Nogle af de adspurgte mener at revisionsprotokollatet med sit meget formelle og juridiske udseende 

ikke skaber den fornødne værdi/information til bestyrelsesmedlemmerne. Derimod mener andre dog 

at det er et brugbart værktøj for bestyrelsen, og der ses her uforstående på hvorfor det fjernes. 

De fleste ønsker at have skriftlig kommunikation grundet en overbevisning om at dette er mere 

forpligtende overfor både revisor og bestyrelsen. Nogle mener dog netop at det faktum at skriftlig 

kommunikation er bindende, betyder at revisor ikke kommunikerer om ting der er af værdi for 

bestyrelsesmedlemmerne, og at mundtlig kommunikation derfor er mere hensigtsmæssigt. Fælles 

for alle er dog en manglende tilknytning til forslaget om lydoptagelser, med forklaringerne at det 

ikke kan stå uden skriftlig rapportering, eller at en optagelse ville ødelægge de uformelle samtaler 

revisor og bestyrelsen imellem.  

Der eksisterer forskellige ønsker til øvrig rapportering fra revisors side. Nogle vil gerne have mere 

at vide om hvad revisor oplever i virksomheden, andre vil gerne have råd i forbindelse med 

strukturændringer og lignende, og for nogle er en længere fremtidsvurdering end going concern 

ønskværdigt. Fælles for de interviewede er dog et ønske om at kommunikere med revisor på den 

ene eller anden måde, og gerne om flere og andre emner end det er tilfældet i dag.  
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Bilag  

Bilag 1 – Interviewperson 1 – Interviewbesvarelse  
Holdningen til protokollatet:  

- Hvad er dine tanker om afskaffelse af det lovmæssige krav om udarbejdelse af 

revisionsprotokollatet? 

Det får ikke praktisk betydning. Tror i de fleste tilfælde der bliver noget lign. i stedet.  

Jeg vil til enhver tid enten mundtligt eller skriftligt være i forbindelse med revisor. Det 

afhænger dog af størrelse af virksomheden.  

- Hvordan har du brugt revisionsprotokollatet førhen?  

Læst og brugt til yderligere spørgsmål  

- Ville du være villig til at betale ekstra revisionshonorar for stadig at have et 

revisionsprotokollat?  

Nej det kan du ikke få ekstra for, tværtimod prisen må falde på grund af mindre ydelser.  

- Hvad er din holdning til revisionsprotokollatet som dokumentation for revisors konklusioner 

og bemærkninger 

Jeg ville ikke kunne leve uden dialog med revisor. Det kan være revisor finder på et lettere 

skriv når det ikke er juridisk.  

 Rapporteringsform fra revisor:  

- Efter der nu er valgfrihed, Hvordan/ i hvilket format foretrækker du at få informationer 

vedrørende revisionen fra revisor? 

Det ville afhænge af situationen. Jeg vil altid have noget på papir.  

- Er der nogle emner du gerne vil have rapporteret i anden form end skriftligt?  

Det foregår typisk ved præsentation. Det har jeg ikke overvejet om der er andre ting der er 

bedre. Det bliver svært at gøre noget der ikke er dokumentation for. Et bredere 

revisionsprotokollat med andre ydelser, det kunne være csr og it der kommer ind i 

protokollat. Der er forskel på størrelsen af kunder og revisorer.  

- Er der nogle emner du specifikt ønsker at have skriftligt? 

Hvis man skal sikre sin røv, så er det jo med at skrive det. Der er ikke umiddelbart nogle der 

er vigtigere end andre.  

- Hvad ville du have af holdning til lydoptagelser i stedet for skriftlig kommunikation?  
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Det ved jeg ikke.. det er der ingen af parterne der er klar til. Jeg synes vi er ved at skabe et 

miljø der ikke er befordrende, vi skal naturligvis sikre os, men der skal også være plads til 

en livlig diskussion uden dokumentation. Jeg kan ikke se formålet. Den løsning tror jeg ikke 

på. Et mindre skriftligt dokument er bedre.  

- Hvilket format føler du ville give dig størst forståelse for revisors udførte arbejde? 

Hvis det var mundtligt ville der være et referat, men det ville ikke være lige så godt.  

- Hvordan føler du der er bedst mulig dialog mellem revisor og bestyrelse?  

Når revisor ikke er revisor, men interesseret i virksomheden, selvfølgelig med faglighed. 

Den ene er aktiv medspiller og den anden er pestilens. Det er interessen i stedet for formen.  

Bestyrelsens og Revisors ansvar:  

- Hvad skal der til fra revisors side før du føler dig sikker på at i aflægger et retvisende 

regnskab?  

Som udgangspunkt stoler jeg på deres faglighed. Medmindre man har mærkelige oplevelser 

stoler jeg på revisor, men det er ikke min erfaring.  

- Hvordan føler du at revisors ansvar kommer til udtryk i kommunikationen med bestyrelsen?  

Det er meget personafhængigt. Nogle går det ud på at ansvarsfraskrive og andre har et 

ansvar men gør det naturligt.  

- Er der nogen situationer hvor du føler revisor fraskriver sig ansvaret?  

Det er der helt bestemt, men det er ikke på revisionsopgaven, men der er stor forskel på 

deltaljen hvor de fraskriver sig ansvaret. Der er forskel på at man tager en budget snævre 

som økonomichef eller som revisor. Jeg har erfaring med at mindre revisionsvirksomheder 

ikke vil tage bogføring fordi det er i strid med revisorloven. I det fleste tilfælde er der tale 

om et samarbejde.  

- Kan der efter din opfattelse være konflikt mellem bestyrelsens og revisors 

ansvarsvaretagelse og hvorledes kan det influere på overvejelser om revisors rapportering? 

Jeg har aldrig oplevet det på reelt indhold, men kun på ting der ikke er selve 

revisionsopgaven. I langt de fleste tilfælde er der et rigtig godt samarbejde med revisor.  Og 

i de fleste bestyrelser er der god forståelse for at revisor skal gøre sit arbejde, og der er 

mange gråzoner uden at man træder hinanden over tæerne.  

 

Dybden af rapporteringen:  
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- Er der nogle forhold i forbindelse med kommunikation med revisor du føler der skal 

uddybes mere end andre?  

Nej.. der er forskellige kompetencer i en bestyrelse til at læse et regnskab. Spørgsmål viser 

revisor hvor vi er henne alt efter hvilken bestyrelse man sidder overfor. Der er forskel på om 

det er et småt eller stort regnskab.  

Hyppighed:  

- Hvor ofte mener du revisor og bestyrelse som udgangspunkt bør være i kontakt for at opnå 

et udbytterigt resultat af revisionen?  

I de fleste tilfælde er en til to gange om året rigeligt. Igen hænger det også sammen med om 

der er økonomichef og lign.  

- Hvornår mener du at det er rettidigt for revisor at kommunikere om fundne mangler i interne 

kontroller?  

Der kommer ofte en standardvending om dette, men de kommer på alle virksomheder der 

ikke har en økonomiafdeling. Direktøren godkender som udgangspunkt alle regninger efter 

min erfaring. Min erfaring er at der er gode kontroller med mindst en der har været inde 

over.  

- I hvilke tilfælde føler du at der kan være behov for ekstra kommunikation med revisor?  

Det føler jeg ikke. Jeg føler grundlæggende ikke at der er så stort et problem .  
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Bilag 2 – Interviewperson 2 og 3 – Transskribering   
Mig  Interviewperson 2   Interviewperson 3 

Hvad er jeres tanker om afskaffelse af det lovmæssige krav om udarbejdelse af 

revisionsprotokollat?  

Jeg har ikke noget respekt for revisionsprotokollatet, det er efterhånden så ansvarsfraskrivende fra 

revisor af at jeg ville ikke sætte min lid til det.  

Hvordan har i brugt revisionsprotokollatet førhen?  

En af de der dokumenter man skulle skrive på men ikke forholdte sig til synderligt til, men samtalen 

med revisor er helt anderledes 

Jeg tror jeg har det lidt anderledes fordi, og det er rigtigt i det endelige dokument der skal bare 

være noget andet som tvinger som dybest set giver revisor et redskab og en magt til at diskutere 

med ledelsen, i de større virksomheder tror jeg det har en lidt anden betydning 

Men der er der jo også lovkrav om det.  

Men nu når du spørger til det så siger jeg der hvor det er et lovkrav og hvor man bruger det i de 

store virksomheder, der tror jeg det har en forhandlingselement i sig, så spørgsmålet er om du ser 

det for revisor eller om du ser for læmand der ved en om processen og dermed skal have en garanti 

eller mangel på samme.  

Jamen lige nu ser jeg det fra bestyrelsesmedlemmers side, jeg kunne godt tænke mig at vide 

fra bestyrelsesmedlemmers side om det er noget man reelt bruger eller, eller om det i 

virkeligheden bare er et nødvendigt onde  

Det fylder ikke ret meget, det bliver læst igennem.. Det skal være rigtig grelt for at revisor har lyst 

til at skrive noget der, som ikke er særlig charmerende for virksomheden for så ryger man ud så 

mister man jo kunden altså.. på den måde er det ikke et særlig godt værktøj, så den samtale hvor 

man får tingene ufiltreret fra revisor er langt vigtigere, for det er der man faktisk hører hvad revisor 

har af funderinger, når han ikke skal passe på.. 

Så de holdninger der bliver givet til udtryk i protokollatet de er..  

Polerede, de for fine i forhold til det der reelt er, og det er det jeg mener, jeg tror at det reelt har en 

effekt i den diskussion som hun taler om fordi at den sidste konsekvens er at revisor kan trække ”det 

kommer til at stå i protokollatet”  

Men protokollatet er jo et internt dokument som man kan jo argumentere for hvor meget der 

reelt..  
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Jo men det er jo stadig noget der går videre op igennem systemerne og op i bestyrelsen, så der er jo 

forskel på at være, det er jo ofte direktionen eller ledelsen der sidder og har den løbende dialog 

med revisor, og det er jo der forhandlingerne dybest set er om hvad det er der går videre, hvad er 

det for nogle skøn man har lavet, og hvor er grænserne henne på tingene, hvis de så ikke kan nå til 

enighed, så du har mulighed for at sende signal til bestyrelsen via dit protokollat, men det er det jeg 

mener, der skal man være rimelig uenige ikke, men revisor har det stadig som et værktøj og jeg tror 

det er et vigtigt værktøj at have 

et talerør forbi direktionen der spærrer vejen..  

og jeg er ikke sikker på at nødvendigvis revisor ryger ud fordi han skriver noget der, for det er jo 

tilbage til, hvor er det man har en mulighed for at referere til en direktion en ledelse som ikke 

fungerer ordentligt, hvor er det du får beskederne op til bestyrelsen i de lidt større selskaber, i de 

mindre virksomheder hvor tingene er mere eller mindre infiltrerede, forstået på den måde at der er 

sammenfald i..  

man kan sige hvis der ikke er en dialog mellem bestyrelse og revisor,  

Men jeg tror stadig at den dialog der  er mellem revisor og bestyrelse og revisor og 

direktion/daglig ledelse der hvor man kommer, den er stadig anderledes, så har du hele 

revisionskomiteer inde i systemerne også, som er interessant at se hvad sker der så med 

protokollaterne når du har dem inde fordi der har du en kommunikationsvej som er meget mere 

aktuel end et protokollat, men man kan sige i takt med at den er blevet indført så er det jo relevant 

at stille sig det spørgsmål, selvom det nu kun er gældende for visse virksomheder.  

Ville i være villige til at betale ekstra revisionshonorar for stadig at have et protokollat?  

Nej 

Nej  

Så holdningen til protokollatet som dokumentation for de konklusioner og bemærkninger 

revisor har?  

Nej i ikke engang, for det jo kun, hvad skal jeg sige, der er jo en masse konklusioner som aldrig 

nogensinde ender i protokollatet, som er de absolut vigtigste, hele diskussionen af skøn osv. Står jo 

ikke der, den dialog og de argumenter fremgår jo ikke af protokollatet  

Så de vigtigste ting, føler I i virkeligheden lidt er undladt i den skriftlige kommunikation, er 

det lidt sådan det skal forstås?  
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Det kan man jo sige, man kan også sige at man har haft en dialog og man er blevet enige om at der 

ikke er noget at bemærke, men argumenterne og forklaringerne de fremgår jo ikke af protokollatet, 

og det er jo dybest set dem der er det vigtige at forstå..  

Nu der er valgfrihed og man ikke behøver det her protokollat længere, hvilket format ville i 

så foretrække at få de informationer i nu skulle have fra revisor? 

I dialogen.. 

Det giver stadig god mening at revisor har et formelt værktøj i en eller anden form, men det er der 

jo også allerede idet han/hun sætter sine kragetæer på et regnskab, men dialogen er langt vigtigere, 

for det giver meget bedre sparring til også at åbne muligheder, og har stor påvirkning, det kan jo 

lige så godt indebære at revisor har tilstrækkelig viden om lige en specifik branche, og det kunne 

udløse nogle helt skæve beslutninger hvis ikke man får taget dialogen om hvorfor de valg er truffet 

som de er..  

Men du kan sige det er igen, nu taler vi om, der er forskel på den dialog revisor har med 

direktionen og ledelsen i dagligdagen, og bestyrelsen, så dit spørgsmål drejer sig om hvis man 

sidder som bestyrelsesmedlem ikke? Og noget af det du taler om her, det er rigtig vigtigt, det er jo 

ledelsen, den daglige ledelses ansvar at revisor er klædt på til..  

Det ville jeg da til enhver tid have fat i også som bestyrelsesmedlem..  

Det ved jeg godt, men jeg mener jeg ville når jeg møder en revisor som bestyrelsesmedlem have en 

klar forventning om at vedkommende havde gjort sit arbejde på forhånd.. det kan godt være det 

også er en del af dialogen men, det mener jeg.. for du kan ikke revidere et regnskab og forholde dig 

til tal og interne kontroller medmindre du har sat dig ind i hvad er det for en virksomhed man har 

med at gøre… så hvis jeg mødte en revisor og jeg sad i en bestyrelse, og nu kan det godt være jeg 

tager fejl af store og små virksomheder, men ligegyldig om det er en lille virksomhed eller ej, så 

ville jeg bede dem om at gå tilbage og gøre deres hjemmearbejde hvis de ikke har sat sig ind i den 

branche der helt.. 

Der er stadigvæk så stor et tillidsbånd der bygges op omkring at den dokumentation som revisor 

baserer sin viden på og hvor regnskabet er bestemt fra og hvilken grad kan de få den eksternt, og 

hvad der kan påvirke valuarer eller andet, det er simpelthen så personligt relateret så jeg ville altid 

have fat i det..  

Jeg ville også have fat i det, men jeg ville ikke, jeg ville have fat i det med den forventning om at 

man have gjort, at når man når bestyrelsen så har man jo været igennem revisionen og dermed 

allerede har en stor viden, hvis man ikke har det på det tidspunkt.. 
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Men de nedslagspunkter jeg ville have de ville stadig gå på værdierne, og hvem valuarerne er og 

hvilken relation og, det er fordi det er der, der er så store faldgrupper..  

Man kan sige revisor er jo, når man sidder i en bestyrelse er revisor jo en dejlig uvildig part som 

josker rundt i ens organisation og dermed ser en masse ting på anden måde end dem der går i det 

til dagligt, og den viden er jo den man som bestyrelsesmedlem efterspørger, nu er det lige nedslag 

på nogle af de ting, men det er jo generelt, det gælder også når man snakker kontroller, altså i det 

hele, revisor skal jo både have en tillid til direktionen hvor de færdes til dagligt eller 

medarbejderne, men også til bestyrelsen.  

Ja der bliver fjernet et filter som gør at revisors iagttagelser er spændende, og det er tit at revisor 

ikke får adgang til bestyrelsen, det vil tit være sådan at revisor ikke er med til bestyrelsesmødet, 

eller bliver orienteret i forbindelse med at man aflægger regnskabet eller andet, men at det blot er 

rapporterne der når frem.  

Det vil sige, så står man faktisk i en situation hvor du som bestyrelsesmedlem ikke har den 

kommunikation med revisor i andet end protokollatet?  

Jeg tror det er rigtig vigtigt i denne her, og nu ved jeg ikke hvordan du laver din opgave, men det er 

rigtig vigtigt at differentiere mellem de forskellige typer af selskaber, for det er der forskellene er.  

Forskellige typer af selskaber?  

Ja altså små selskaber.. de jo forskellige fra mellemstore selskaber, for det er jo en helt anden måde 

de fungerer på, og det bruges.  

Der er mange ejerledede virksomheder hvor du har eksterne bestyrelsesmedlemmer inde og der vil 

du typisk have en der har et stort overblik og der er det vigtigt at man sætter sig ned og sørger for 

også at behandle den dialog, fordi det bliver filtreret så kraftigt når det går igennem 

direktør/ejer/bestyrelsesmedlem eller hvad vedkommende nu er i sin funktion, specielt altså det jeg 

er urolig for det er jo ikke når det går godt, altså så kan vi alle sammen være glade, det er jo der 

hvor man gerne vil vide hvad der smutter gennem fingrene, hvor er det jeg ikke får oplysningerne…  

er der nogle emner som gerne skal være rapporteret i en anden form end skriftligt?  

Temperaturmåling i virksomheden, hvad er det de ser? De ser rigtig meget..  

Hvad hører de på vandrørerne?  

De hører jo alt muligt lige fra noget der kan pege på, som de skal kigge efter interne kontroller, 

men altså…  

Medarbejderproblemer..  

Jeg skulle til at sige, det er arbejdsmiljø, det er ledere der ikke fungerer det er alt muligt..  
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Alle de bløde parametre.  

Det anden kommer der jo..  

Og er der så omvendt nogle emner  som i meget gerne vil have rapporteret skriftligt?  

Værdisætning, jeg er hysterisk med værdisætninger, det er simpelthen der hvor man kan vælte 

virksomheder, og med kilde og adgang til kilden..  

Og det er jo så igen, hvor er det det skal være henne, er det i protokollatet eller hvor er det?  

Det er ligegyldigt hvor det er.. jeg vil bare sikre mig at det er der 

Men det kan man sige, det er der selvfølgelig en del af i revisionen og regnskabet..  

Det er der man kan skubbe balancen så voldsomt.. så den.. omsætning og andet, banken, det er ikke 

interessant, det er hvor fanden puster man tingene op..  

Ja jeg vil sige alle skøn, periodeafgrænsningsposter 

Også en grim ting..  

Men der er jo en del af det her som står i anvendt regnskabspraksis, men er der nogle ting i 

godt kunne tænke jer på skrift ved siden af regnskabet så at sige? Hvor man kan for eksempel 

kunne gå mere i detaljer i som du siger hvem er det der har vurderet det her?  

Ja men det er den jeg er efter..  

Nogle gange er det jo også meget interessant at vide nogle af de ting revisor ser og vurderer ikke 

væsentlige fordi de kan godt tegne et mønster af en adfærd i en organisation at vi sørger for en 

masse salg ultimo året, vi har nogle væsentlighedskriterier som er så høje at de ikke bliver 

rapporteret, men de vidner om en adfærd om at vi booster salget for eksempel, der kan man bare 

løbe regnskabet igennem også kan man tage alle de steder, men nogle af de ting er jo interessante 

at vide.  

Hvad ville i have af holdning til lydoptagelser i stedet for en skriftlig kommunikation? Enten i 

form af at revisor simpelthen indtaler hvad det er han godt kunne tænke sig at sige til 

bestyrelsen, og man så får en fil med det, eller simpelthen at man optog bestyrelsesmøderne, 

eller den del af det selvfølgelig hvor revisor var en del af det, og forklarede alle de her ting?  

Så man viste en video på bestyrelsesmødet?  

Ikke en video men simpelthen bare en lydfil, det kunne også være en video, men at det er 

optaget?  

Måske er jeg gammel og forstoppet men dialog er for essentielt og det er der ikke i en lydfil.  
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Jeg ville også have behov for at læse revisor mens han taler, jeg vil se bag hans ord, så videoen ville 

være mere aktuel i forhold til hvis man har bestyrelsesmedlemmer siddende geografisk spredt for 

revisor eller hvad det nu kunne være, men så ville jeg nu foretrække bare at skype.  

Nu var det simpelthen for at have dokumentationen bagefter at man optog det..  

Dokumentationen er ikke så..  

Hvis revisor skal have et forum hvor han siger de ting som ikke skal dokumenteres bagefter, så det 

er derfor jeg er interesseret i mundtligt..  

Nej nej det er for at dokumentere det..  

Det ved jeg godt, men hvis jeg skal have revisor til at åbne munden, så skal han ikke dokumentere 

det bagefter.. fordi det er jeg interesseret i der står jo fint og nok og meget i rapporterne men så 

sidder i og hører alt det der ikke kommer med, det er jo det jeg går efter i min dialog med revisor, 

hvis revisor ved at det kommer alligevel til at hænge et sted i arkiverne, så hører jeg ikke de der 

ting.. 

Så kan han lige så godt, så er det nemmere at læse i et protokollat end at skulle sidde og høre på en 

der.. så den er for mig, den kan jeg ikke lige se..  

Jeg tror også mange der måske sidder som bestyrelsesmedlemmer er læsende mennesker, og ikke 

lyttende mennesker, forstået på den måde at man er trænet til at tage lærdom til sig ved at læse 

Det er også besværligt at slå i igen i sådan en lydfil altså.  

Så der er du inde i at det er simpelthen en adfærd der er så programmeret ind på rygmarven af… ja  

Så det ville simpelthen have en dårlig effekt på den dialog der er mellem..  

Jeg tror simpelthen, at folk læser jo enormt forskelligt og tilegner sig viden, og nogen læser jo 

hurtigt, hvis jeg skal sidde og vente på at en eller anden bræger færdigt til det næste afsnit, jeg ville 

simpelthen blive utålmodig, jeg gad simpelthen ikke bruge det..  

Men fedt at udfordre projektet.. du kunne godt sige at videoen som sådan kunne bruges, men jeg 

bliver nødt til at have det visuelle med, 

Man skal have udtrykket af personen..  

Men det kunne lige så vel være, som jeg siger, det her med at man tog den andel af 

bestyrelsesmødet hvor revisor var med og gennemgik regnskabet og præsenterede, hvor man 

før i tiden præsenterede protokollatet, at han simpelthen bare præsenterede det, altså stod og 

snakkede om det, at det blev optaget, for at man fik..  

Men til hvis formål?  

Som dokumentation for at der er rapporteret, men egentlig også som dokumentation for..  
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Men det står jo i referatet, det står i bestyrelsesreferatet, revisor gennemgik regnskabet,  

Årsrapport er godkendt.  

Jeg tror ikke på at virksomhederne ønsker den dokumentation, men det kan være at revisor selv har 

brug for den, fine, men det er ikke noget for bestyrelsen, det tror jeg simpelthen ikke på, man ville jo 

aldrig gå tilbage i sådan noget, medmindre der ligger en retssag..  

Hvilket format ville give størst forståelse for det stykke arbejde revisor har udført? 

Kunne vi ikke bare nå dertil hvor revisor ikke havde alt det der ekstra fyld med i rapporterne, kunne 

vi nå dertil at en rapport for en virksomhed ikke fylder 50 sider, lad os nu bare få skåret den ind til 

benet, der er så mange formalier der er proppet ind i den efterhånden,  

Jeg kan nogen gange være bange for at man faktisk misser noget af det der er relevant 

Også nogle ordentlige brugbare noter på i stedet til de enkelte poster..  

Men nu taler du jo selve regnskabet..  

Det er jo det jeg vil se fra en revisor. Alle de der standarder fra revisionsforeningen dem er jeg da 

godt nok træt af, det er så tungt. Den viden som er den jeg egentlig gerne have fat i den kommer 

ikke med, fordi man har så meget formalia der bliver overholdt undervejs. Det kunne være et 

vandrørsnotat ved siden af, hvis det skulle være et notat hvor man tænkte den havde jeg læst, ”her 

er lige mine betragtninger” uofficielt..  

Når det er skreven så er det jo ikke uofficielt længere..  

Men det er jo noget af det man nogen gange ser som det, hvad i kalder det eller hvordan, eller det 

man kan interim protokollater i stedet for, dem der i løbet af året frem for årsregnskabets 

protokollat, en opdatering.. men der er fokus mere på processerne og på kontroller mere end på 

tallene, så hvis man skulle vælge mellem hvornår på året vil jeg helst læse det protokollat, så er det 

der hvor det er mest interessant..  

Men det ville stadig være interessant at få de her informationer på skrift?  

Det tror jeg kommer an på hvem der skal kommunikere dem, hvis revisor i den grad ikke er i ordets 

magt, og måske har uendeligt meget lettere ved at skrive det, så spiller det ikke så stor en rolle..  

Men ligegyldig hvad så vil jeg helst have den gennemgået mundtligt..  

Mundtligt, men hvis revisor ikke..  

Men der kan man få det at vide som ikke står der.. man kan få nogle eksempler på det for tingene er 

selvfølgelig skrevet generisk, det er jo interessant at høre..  

Tonerne i det.  

Så altid efterfulgt af en gennemgang eller bare en dialog.  
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Det er reelt set der hvor revisor skaber sin værdi.  

Hvordan føler i der er en bedst mulig dialog mellem revisor og bestyrelse?  

Møde.  

Hvad skal der til fra revisors side før at i føler jer sikre på at der er aflagt et retvisende 

regnskab?  

Jeg have lov at se kamelen jeg vil se revisor, der er noget der skal på plads i forhold til revisionen 

og i forhold til direktion. Revisor uden direktion, det er vigtigt. Det behøver ikke at være sådan hver 

gang, men det er vigtigt at nå at møde revisor uden at direktionen er der..  

i hvilket omfang vil overvejelserne om bestyrelsens ansvar indgå i overvejelsen om omfang og 

indhold af revisors rapportering?  

Det du spørger om det er i hvilken udstrækning føler jeg mig sikker ved at påtage mig ansvaret af at 

revisor har udført et ordentligt stykke arbejde? Det er rigtig vigtigt.  

Har du nogle overvejelser omkring det her, er der nogle, en del af revisors arbejde som kunne 

gøre du var mere i tvivl end andet?  

Nej der vil ikke være en del af det, det vil være en samlet vurdering simpelthen. Det helt essentielt 

for os at få opbygget den tillid og tro på at det er en kompetent person der udfører opgaven.  

Hvordan føler du revisors ansvar kommer til udtryk i den kommunikation der er mellem 

bestyrelse og revisor? 

Jeg synes de er alt for tilbageholdende, der burde bydes meget mere ind fra revisors side af, og der 

burde også være meget mere salg i det 

Det er ekstremt personafhængigt.  

Hvis revisor overhovedet ikke tør gå ind på den bane..  

Så skal han skiftes ud. Forstår mig ret..  

Altså nu kommer jeg jo fra de små virksomheder, og hun kommer fra de store og derfor ser du den 

der store forskel, så det kan du få..  

Men i det tilfælde som bestyrelsesmedlem må man jo prøve at gå hånd i hånd med revisor og hjælpe 

dem til at åbne de døre.  

Ja du skal bare lige have adgang til revisor først og omvendt, så derfor er det en rigtig vigtig dialog. 

Hvis du sidder med en ejerleder der ejer 100% han er skide glad for sin revisor, for ham har han 

spillet fodbold med de sidste mange mange år også kommer du ind som bestyrelsesmedlem der, du 

har reelt set ingen beslutningskraft i den sammenhæng i og med at direktion og aktionær er den 
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samme, og du kan guide og vejlede og råde, og derfor når vi taler om bestyrelsens ansvar i den 

sammenhæng er det vanvittig vigtigt at man har en god relation 

Fuldstændig enig. Ja du er tilbage til, hvis man har den utryghed, hvem er det der vælger revisor, 

også kan man sige i en ejer virksomhed der er forskel mellem formalier og realitet, og det er jo det 

der er interessant 

Jamen realiteten er at det er ejerleder der vælger revisor, så kan du som bestyrelse vælge om du vil 

være med på den eller ej 

Måske lidt i tråd med det, er der nogle situationer hvor i føler at revisor fraskriver sig et 

ansvar?  

Konstant, jeg har jo aldrig set så slatne rapporter som der efterhånden kommer fordi der er så 

mange ansvarsfraskrivelser, det ved jeg godt ikke er den enkelte revisor, men det er simpelthen 

bygget ind som standard, man udhuler sin egen eksistens 

Det er jo også det der gør at vi sidder og efterlyser de der møder som ikke skrives i rapporter,  

For at undgå at han fraskriver sig ansvaret?  

For at få den information som han selvfølgelig har.  

Og for at revisor følger det som han af revisionshuset, og revisionsforeningens standarder osv. Jeg 

er godt klar over at der er en proces i det, og det  gør det bare meget unaturligt..  

Kan der efter jeres opfattelse være en konflikt mellem bestyrelsens og revisors 

ansvarsvaretagelse, lidt at de måske er modstridende, og hvordan kan det have en 

påvirkning?  

Nej.  

Er der nogle forhold i forbindelse med denne her kommunikation med revisor som i føler der 

skal uddybes mere end andre?  

Det tror jeg vi har været over, vi vil simpelthen til nerven af hvad ser han derude.. hvad er det han 

ikke skriver..  

Hvor ofte mener i at revisor og bestyrelse som udgangspunkt bør være i kontakt for at opnå 

et ordentligt resultat af denne her revision?  

En gang om året, det er fint.  

Det er meget afhængigt af hvilken situation virksomheden er i  

Det var så de små virksomheder der talte herovre hvis det er en langvarig relation, som vil man også 

vide hvis der er noget at så ringer revisor 
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Men som udgangspunkt er det denne her ene gang om året der er helt fin for at opnå det man 

skal have opnået?  

Ja. Til gengæld har jeg stor glæde af uofficielt at have revisor med ved bestyrelsesmøder, men det 

er simpelthen fordi der var så stor tillid til ham, til hans strategiske kompetencer at han fungerede 

som et uofficielt bestyrelsesmedlem, og godt som.. men så taler vi jo igen om det mersalg og 

opgaver der ligger, men som ikke ligger i den definerede revisorrolle…  

Men jeg vil ikke, ikke i revisorrollen men revisionsrollen 

Jo men du må jo ikke som revisor sidde med til bestyrelsesmødet, være en del af bestyrelsen, men 

det var egentlig en person man rigtig gerne ville have ind, fordi det var en fantastisk sparring, at han 

havde direkte kendskab til virksomheden så derfor kan man sagtens få glæde af hvis det er et godt 

match at have revisor med til hver møde 

Det her mersalg der i virkeligheden er tale om, føler du at det at han har været med på de her 

bestyrelsesmøder har gjort at revisionen er gået bedre? 

Jeg vil nok sige at revisionen er sideordnet i den sammenhæng, det er den dybe indsigt i 

virksomheden som er brugbar og aktuel, jeg kunne ikke drømme om at vi skulle bruge vores egen 

revision her, så det er meget forskelligt.  

Forskelligt hvor virksomheden er i den udvikling eller afvikling.  

Hvornår mener i at det er rettidigt at revisor kommunikerer om hvis der er mangler i interne 

kontroller?  

Før. Man kan aldrig få det tids nok at vide jo. At revisor siger, ”prøv at høre jeg er ikke helt sikker 

på at jeg rammer rigtig nu men..” og igen det behøver ikke stå nogle steder, sæt nu bare noget i 

gang så der er noget at handle på 

Det er bare så vigtigt som revisor lige at banke på døren ind imellem når man er ude og revidere 

og sige ”nu har vi kigget på kreditorerne i dag, og det ser sgu meget godt ud, eller gud hvor har i 

mange” eller whatever, det er jo der man får værdi. 

Ja jeg skulle lige til at sige, det er rapportering.  

Er der nogle tilfælde hvor i føler der er behov for noget ekstra kommunikation med revisor 

andet end hvis der er mangler i interne kontroller eller besvigelser eller lign. Er der nogle 

udover det? 

Prøv at vende fortegn på det.  

Hvad tænker du?  
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Det kan også være strategisk udvikling man behøver ikke altid som revisor gå i afsøge fejl og 

mangler, det kunne også være hvor kan jeg bidrage med den viden jeg har nu, og jeg synes egentlig 

det er synd at man ikke udnytter hele det spektrum mere, man gør det selvfølgelig i de større 

revisionshuse og forsøger at sælge konsulentydelser, men man kan lige så godt bygge det ind i sin 

hverdag,  

Man skal huske at man kommer med at et andet syn, dem der sidder der til daglig er så langt nede i 

suppedasen, at hvis der kommer en ind som har en indsigt og nogle værktøjer og ser ting på en 

anden måde, så hvorfor ikke øse af det man ser? Det kan være småt, det kan være et 

kreditorbogholderi, det kan være stort det kan være til direktøren, eller småt..  

Så alle de der ekstrating man får for egentlig ikke nødvendigvis at have en revisor inde, men 

at have en inde som, som du siger, ikke er nede i suppedasen?  

En uvildig part.  

Ja. En der stadig har en seriøs tilgang til tingene og har tillid til det, at du får lov at åbne nogle 

skuffer og døre du normalt ikke ville åbne for… der er jo, qua at man går ind i et samarbejde, 

revisor bestyrelse direktion, hele den suppedas gør at vi tillader nogle åbninger for dig..  

Det er de ting du hører når du er ude og reviderer der giver værdi, fordi bankerne stemmer sgu, og 

hvis de ikke gør så bliver folk sat til at afstemme dem, det er alt det andet, alle de forklar mig røv 

ting der kan være, eller ”det er så irriterende at man ikke kan gøre sådan” saml det sammen, det er 

der værdien er.  

Det er rigtigt, der har du fat i noget Susan, processer hvor medarbejdere i verden møder modstand 

det hører man ikke..  

Bestyrelsen hører det slet ikke..  

Specielt hvis du sætter dig ned ved siden af folk..  

Og det er jo det man gør som, det kan så være forskellige emner og forskellige personer. 

Jeg havde nok haft en tredje i bogholderiet 

Noter sådan nogle ting ned for det er jo med til at give værdien, arbejdsmiljøet, stemninger, 

hvordan kan man forbedre kontroller, det er jo sjældent revisor selv finder på dem, siger jeg fordi 

jeg selv har været der, men du får dem serveret på et sølvfad hvis du tager tiden til at sætte dig ned 

og snakke med dem, og de er interessante at få op igennem systemerne 
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Bilag 3 – Interviewperson 4 – Transskribering  
Hvad er dine tanker om afskaffelse af det lovmæssige krav om udarbejdelse af 

revisionsprotokollat?  

Jeg har måske ikke sådan en klar godt skidt holdning i al almindelighed, jeg synes at det er lidt 

ærgerligt at vi ikke har det skub det vil være at der skal være en lovgivning til kommunikation 

mellem revisor og bestyrelse som indeholder protokollatet, så som udgangspunkt vil jeg sige at det 

er da ærgerligt, samtidig med kan man så bedre lave den der aftale selv, men det er også et 

spørgsmål om at man bliver motiveret af at der er en regulering, på den anden side så er der også en 

udvikling i gang med at erklæringerne bliver længere, og i det at revisors erklæringer bliver længere 

kommer det også til at indeholde noget mere stof, og det er også en meget positiv udvikling at der 

skal være mere transparens, også i offentligheden, til hvad det er revisor har lavet og 

forudsætningerne for det også videre, så det trækker jo lidt i den retning at sige at så mister noget af 

protokollen måske lidt sit momentum… Der hvor revisionsprotokollen nok har skabt sin egen 

skæbne til at der ikke er flere der siger ”ej vi vil have sådan en” det er at den i for mange år, for 

mange steder været noget som bestyrelsen sådan set ikke gad at læse, fordi at revisor har glemt at 

forny sig, og har skrevet en efter den samme skabelon, og det vil sige at når man bladrer den 

igennem, så siger man ”når det stod der sidste år” og der står selvfølgelig alt det der skal, og alle de 

elementer hvor revisor skal gøre opmærksom på formalier osv. Og det starter der sådan set med 

også er man næsten blevet træt, og den anden ting det er at revisor, nu generaliserer jeg vildt, og det 

har jeg også lov til lige nu, har gjort meget ud af at lave noget specifikationer i protokollen, og 

skrevet noget som bestyrelsen godt ved i forvejen så hvis nu revisor i stedet for havde brugt 

protokollatet til at grave ned og sige i det her område, det er der en usikkerhed på revisionsmæssigt, 

eller denne her regnskabsmæssige måde i gør det på, det må i gerne, men har i overvejet at i kunne 

gøre det anderledes, altså at der ligger noget mere proaktivt risk management approach, og mere 

proaktivt rapportering og controlling for revisor via protokollen. Protokollen har gravet sin egen 

grav ved at være noget man bladrer igennem, og det har jeg jo selv mærket da jeg nu sad på den 

anden side af bordet og ikke skulle være med til at skrive dem, så jeg kan godt se hvorfor at der 

ikke har været mere debat om det, fordi brugsværdien af den protokol har været for lille.  

Så det måske et spørgsmål om at den har forældet sig selv?  

Ja forældet sig selv, også kan man sige er der noget frivilligt og noget mere softlaw der kan erstatte 

det i stedet for, så man får noget andet kommunikation, for ellers så ville kommunikationen mellem 

revisor og bestyrelse jo i nogle situationer kun være en offentlig erklæring og ikke andet, og det er 
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jo også for lidt, for det er jo ikke relationsskabende så man kan forstå hinanden hvis der ikke er 

noget andet..  

Hvad er din holdning til revisionsprotokollatet som revisors dokumentation for revisors 

konklusioner og bemærkninger?  

Min holdning er at det burde være noget som man var spændt på at læse fra bestyrelsens side, fordi 

man kan læse erklæringen, og der kan man jo sige, jamen er det en blank påtegning eller er det ikke 

en blank påtegning, står der ting i udtalelsen, nej det gør der ikke, okay fint så er vi hjemme i 

relation til det udadvendte, men hvad er det ellers revisor kan rådgive sig med på en eller anden 

facon, og der har noget revisor sat sig meget ind i tjeklister og formalia og glemt substansen og den 

substans som bestyrelsen kunne bruge til noget, og det er ikke et spørgsmål om at bruge protokollen 

til at slå direktionen oveni i hovedet, slet ikke, man skal bare vide at der er, gøre opmærksom på, 

hvad det er for en side af vejen man egentlig går på i den her virksomhed, og det er fint nok… 

Hvordan tror du det kan være at der er sket den udvikling?  

Fordi at revisor i for mange situationer er for langt fra den virksomhed som de reviderer.. det er 

forskelligt fra om det er en ejerledet til om det ikke er en ejerledet virksomhed fordi hvis det er de 

ejerledede virksomheder så vil meget af kommunikationen jo være mundtligt mellem ejerne og 

revisor, og de mødes måske i andre situationer og diskuterer nogle emner, og det vil jo så sige at så 

har revisor jo mundtligt sagt at ”hvis du gør det, så prøv nu at overveje denne her ting” så den 

mundtlige, og kan man sige, kan man klantre det, nej det kan man måske ikke for man kan jo sige at 

hvis ejeren er til stede så er det måske okay hele vejen igennem, der hvor der så er en problematik 

det er så hvis det er tilfældet, at der sidder en bestyrelse og der egentlig er eksterne 

bestyrelsesmedlemmer, så overruler revisor jo sin kommunikation direkte med ejeren, og glemmer 

den professionelle bestyrelse, og det er en case i den relation.. men man kan jo sige når det ikke 

kommer ind i protokollen men direkte i bestyrelsen, men hvis at det alligevel er gået til ejeren, så 

har man i hvert fald ikke holdt formalia i kommunikationslinjerne klart sådan som lovgiver vil have 

det, også underminerer man faktisk den professionalisme der er til bestyrelsens rolle.. hvis det er 

således at det er en flerejet virksomhed, en børnoteret en der er ejet af eksterne, så bør det jo gå ind i 

protokollen og det er jo revisors mulighed for at vise sin værdiskabelse, værdiskabelse i meget bred 

forstand, og værdiskabelse er måske netop det som i revisorbranchen på en eller anden måde måske 

er glemt, i udviklingen af tjeklister og regler og tjekmarks og hvor man kan sige at vi har en haft en 

udvikling, ja det kan godt være den efterhånden er skabt over næsten 20 år, som er blevet at revisor 
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mere og mere tænker med sin hånd i stedet for sit hoved og sit mindset, og det har nok skabt en 

bølge af revisioner hvor virksomhederne heller ikke ser den værdiskabelse som revisor tilfører..  

Når der nu er valgfrihed, i hvilket format ville du foretrække at få informationer vedrørende 

revisionen fra revisor?  

Jamen det vil jeg helt klart være et skriftligt protokollat, frivilligt protokollat, og et protokollat som 

ikke bare kommer i forbindelse med årsafslutningen, men som kommer løbende, og derfor er det 

ikke spørgsmål om at den kommer altid i oktober måned fordi at der har man lige pludselig tænkt at 

nu er der snart årsafslutning, men at den egentlig kommer flere gange om året, også ikke så lang, 

også kunne man måske dele den op i et protokollat der siger ”jamen hvert år” på samme måde som 

man har et almindeligt revisionsprotokollat, så har man måske at man hvert år, for god ordens skyld 

gensender det protokollat og man skriver alle de formalia der skal være i relation til revisors ansvar 

og ledelsens ansvar osv. Og det er så okay, også har man måske nogle protokollat memoer som man 

så sender løbende til bestyrelsen, så ville der være en aktiv kommunikation, og det kan også adlede 

til at bestyrelsen selv, voterer og stiller spørgsmål tilbage igen, så der virkelig er den 

kommunikation i stedet for den der passive papiraflevering  

Er der et behov for at det er i protokol format, eller er det i virkeligheden bare en eller anden 

type skriftlig kommunikation?  

Jamen altså når jeg godt kan lide protokol formatet, så er det mere navnet end måden man gør det 

på, fordi hvis man siger at det er et paper eller et drev, eller det er bare et dokument, men det at man 

siger at det er denne her slags kommunikation, den kunne også hedde noget andet, men nu har vi 

haft det protokollat navn i samme mange år, så det giver bare sådan et hvis betydning alligevel, så 

at have et særligt navn, for ellers så bliver det en del af en slags kommunikation, så jeg synes at det 

skal være en slags protokollat, der ligger også det formalia i protokollatet at det er jo som regel 

fortløbende på side nr. Eller lign. og det vil sige at det er en ungoing kommunikation som man kan 

hvis man kommer ind som nyt bestyrelsesmedlemmer se rækkefølgen i det, og det vil man ikke 

kunne hvis det er memoer af forskellige datoer.  

Er der nogen emner som du godt kunne tænke dig var rapporteret i en anden form end 

skriftligt?  

Ja altså… nu siger du rapporteret, så det er jo en envejs kommunikation, og der kan man sige, 

bestyrelsens dialog at svare tilbage findes jo ikke, fordi der ikke er nogen dialog, det er jo en 

envejsrapportering når man har lavet tingene, og har man en dialog med bestyrelsen som man jo 

ikke har i så mange virksomheder, men nogen gange så er revisor alligevel med til mindst et 
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bestyrelsesmøde om året, og der vil man jo kunne stille nogen spørgsmål, som man som regel også 

gør, og de bliver jo så rapporteret i bestyrelsesreferatet i stedet for, så dialogen foregår jo, i hvert 

fald dokumentationsmæssigt mere i bestyrelsesreferatet end direkte kommunikationsmæssigt, men 

jeg vil sige, hvis det skal være en rapportering eller en afrapportering, så kan man jo tænke sig på 

skypemøder, man kan tænke sig på alle mulige andre, men så er det ikke en rapportering, så er det 

en kommunikation, så vi bliver i det at revisor vil gerne gøre bestyrelsen opmærksom på noget, så 

mener jeg egentlig kun at der skal være en vej, og det er den skriftlige.  

Hvad ville du have af holdning til lydoptagelser i stedet for skriftlig kommunikation?  

Det ville jeg ikke have fordi at.. jo altså du kan så sige, at det kan jo, hvis man forestiller sig en 

lydoptagelse hvor revisor indtaler og fortæller, laver en lille youtube og sender til bestyrelsen eller 

et eller andet, så kunne det jo være lige så godt som det skriftlige, det kunne det da, du kan jo sige, 

ser vi det? Jeg har aldrig set det, men det er en meget sjov tanke i den relation at sige at man 

indtaler noget og lader det arkivere på samme måde som man ville gøre i et referat også ligger det 

bare der, og med en forventning om at det også kan eksistere lige så meget som et skriftligt 

dokument og lige så lang tid, på en eller anden måde så avler det i mit mindset, at hvis man hører 

noget skriftligt, så vil man også gerne kunne svare tilbage igen, men omvendt vil jeg da så sige at 

tanken er da forfriskende, inspirerende. 

På samme måde, en optagelse, men simpelthen af bestyrelsesmødet, således at i stedet for at 

man har bestyrelsesreferatet til at dokumentere den del hvor revisor præsenterer regnskabet, 

så har man en lydoptagelse af netop den del af mødet, således at man faktisk også har en 

dokumentation for at bestyrelsesmedlemmers side at de har været kritiske til noget eller har 

nogle spørgsmål eller..  

Jaah det ved jeg egentlig ikke rigtig, for du kan jo så sige, der vil revisors gennemgang af 

regnskaberne og kommentering af regnskaberne bare være en del af den agenda der er på det 

bestyrelsesmøde, så hvorfor skulle lige netop det punkt på mødet optages, så kunne man lige så 

godt optage hele bestyrelsesmødet, også kunne man sige, så kan man jo ikke hurtigt danne sig et 

overblik, for så skal man jo spole det hele igennem, så det… nej den vil jeg svare nej til.. 

Hvilket format ville du føle gav størst forståelse for revisors udførte arbejde?  

Jamen det ville jo alt andet lige være hvis man kunne stille spørgsmål, også er vi ovre i dialogen, og 

dermed den dialog der ville være via præsentationen på et bestyrelsesmøde, hvor man kan stille 

spørgsmål.. men når jeg trækker på det så er det fordi at jeg synes egentlig at det er revisor der har 

den opgave i sit aftalebrev eller på den konkrete opgave eller i sin protokol selv at beskrive den 
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tilgang man har, og den måde man egentlig arbejder på.. revisor bør i sin protokol beskrive klart og 

tydeligt hvad det er for nogle begrænsninger og afgrænsninger man har haft i den måde man har 

tilgået arbejdet, mere end man gør i dag synes jeg, for at skabe en forståelse for forskellen, fordi at 

nogen gange så kan man jo beskrive en handling så rundt at det kan være at den koster 50.000 eller 

5.000.000 fordi at man bruger næsten de samme ord omkring det, så på den måde så får man 

simpelthen ikke værdi for pengene beskrevet godt nok i det revisor beskriver, man har meget fokus 

på revisors side til at sige at man laver en erklæring til sidst, og alt hvad der kommer imellem det er 

sådan lidt black box agtigt, så hvis man kunne lukke mere op for den black box…  

Så en skrevet version, men i langt mere detaljeform? 

Ja  

Hvad skal der til fra revisors side af for at du er sikker på der bliver aflagt et retvisende 

regnskab?  

Du formulerer dig lidt specielt, for det er jo sådan set virksomheden selv der aflægger det retvisende 

regnskab, og revisor skal revidere det, men jeg vil sige at er der elementer af revisors arbejde, hvor 

man egentlig siger, er det her nu helt dækkende, er der her nogle risikoaspekter, er der her nogle 

dilemmaer i den måde man egentlig har værdiansat på eller gjort tingene, så synes jeg at revisor har 

pligt til at gøre opmærksom på det i sin protokoller, ikke at være kritisk og sige at det skulle være 

anderledes, men tydeliggøre hvad det er for en spændevidde man har brugt i regnskabsaflæggelsen, 

og det burde ikke være noget nyt, for det burde være diskuteret når bestyrelsen har fået fremlagt 

regnskabet for direktionen, men det vil nok være ganske godt at revisor også med sine syn og øjne 

gør opmærksom på det..  

I hvilket omfang vil overvejelser om bestyrelsens ansvar indgå i dine overvejelser om arten og 

omfanget af revisors rapportering?  

Jamen det da klart at man ligger sig da som bestyrelsesmedlem, så har man den forudsætning at det 

revisor har gjort sit arbejde som den bedste i klassen hele vejen igennem, hvis revisor ser noget som 

er eller kunne være ansvarspådragende for bestyrelsen skal revisor fremsende information derom til 

bestyrelsen med det samme og ikke afvente til rapportering derom i det revisionsprotokollat, som 

udarbejdes i forbindelse med revisionen af årsrapporten når regnskabsåret har fundet sted.. så der 

mener jeg at revisor har et meget stort ansvar for at gøre opmærksom på det, og det er ikke bare et 

spørgsmål om at skaden er sket, det er også et spørgsmål om hvad der kan være af risici for at noget 

kan ske som er ansvarspådragende fordi der for eksempel er noget med nogle systemer eller nogle 

andre ting i virksomheden, som ikke bliver gjort på den bedste måde, så de der risici områder som 
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revisor må spotte men ikke finder fejl ved og siger der er altså et hul her, men der kan være et hul 

her, der kunne være en risiko, der er simpelthen risiko, og den er meget meget stor her, der har man 

pligt til at fortælle bestyrelsen at det er der, også er det bestyrelsen og ledelsen der så siger hvor 

risiko appetit vil vi være, men der må revisor, kan man ikke bare sige, det her er ikke et spørgsmål 

om at vi kan se der er fejl på regnskabet, der må man gå en tak længere tilbage i sporet.. for det 

kunne være der var sket en fejl ikke..  

Er der nogle situationer hvor du føler at revisor fraskriver sig ansvaret?  

Altså nu har jeg selv været revisor i 25 år, så det vel netop det som man bliver klantet for som 

revisor at være ret god til, at skrive at man ikke tager ansvaret for det, og man ikke tager ansvaret 

for det, men omvendt  så har man jo et stort ansvar for at hvis man ser noget så at gøre opmærksom 

på det, og det vil så sige at det ansvar kan man i hvert fald ikke fraskrive sig så kan man være en 

dårlig revisor, men det er så en anden side af sagen, så der hvor jeg synes at revisor har en meget 

stor rolle som de burde gøre noget mere ud af det er når man presser prisen på det obligatoriske 

revisionshonorar, så har det jo en pris, det kan godt være at man kan effektivisere, det kan man alle 

steder, men det har den pris at nogle af de områder som kunne være en risiko måske ikke bliver set 

fordi man egentlig skøjter hen over det, og fordi man kun kigger på hvad der kan være en væsentlig 

fejl i et regnskab, men der kan sagtens være en masse risici der kunne have afledt at der ville være 

en fejl i det regnskab og hvis man siger at det tager man ikke med i revisionen for det kan vi ikke 

lige se der er i år, og vi har presset prisen fuldstændig i bund, så mener jeg at man har pligt til at 

sige, jamen i har valgt en revisionsydelse med et niveau der gør at vi kun kigger på det og det og det 

og det og det, vi kigger ikke på det og det og det og det, fordi at det har vi så ikke pligt til, og det 

har i virksomhed valgt fra.. sådan ser man ikke revisionsudbud, sådan ser man ikke revisionsaftaler, 

der går man den modsatte vej og går ned også siger okay, du skal have en erklæring, du kan få det 

for det og det og det, så derfor mener jeg, også er jeg tilbage i udtrykket værdiskabelse igen, jeg 

mener ikke at revisorerne generelt er gode nok til at synliggørelse den værdiskabelse omkring 

risikoaspekter som de egentlig er verdensmestre i at kunne hjælpe virksomhederne med og 

bestyrelsen også og via revisionsprotokollen og selvfølgelig også ledelsen i dagligdagen fordi at 

man er i den der prisdumping situation, og den kommer jo ikke ind som en ekstraydelse eller en 

rådgivningsydelse fordi så skal virksomheden komme og sige, jamen vi vil også gerne have kigget 

på det, det kan også godt være de gør det nogen gange, men man glemmer simpelthen at gøre 

bestyrelsen nok opmærksom på hvad det er for nogle fravalg som de har truffet og som de måske 

ikke ved de har truffet ved at vælge en lavprisrevision..  
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Kan der efter din opfattelse være konflikt mellem bestyrelsens og revisors ansvarsvaretagelse 

og hvordan kan det have indflydelse på overvejelserne om revisors rapportering?  

Jamen altså der kan man jo sige, at hvad man ikke ved det kan man jo ikke komme til at stå til 

regnskab for siger nogen, det er jeg så ikke enig i i al almindelighed.. jamen jeg tror simpelthen ikke 

at det er bevidst, generelt tror jeg ikke at bestyrelsen ved nok om hvad revisor udfører af 

arbejdshandlinger og dermed på hvilke grundlag revisor drager sin konklusion om årsrapporten. Jeg 

kunne godt tænke mig, at bestyrelsen havde en mere skærpet pligt til at vide hvad revisor udfører af 

arbejder; og jeg tror også at dette ville forbedre kommunikationen mellem bestyrelsen og revisor. 

Det vil så sige at der vil nok være en større forventning hvis man kunne lave den undersøgelse til 

hvad bestyrelsesmedlemmerne tror revisor har udført af arbejde, og dermed har ansvar for, og hvad 

revisor vil kunne sige på den måde det er skrevet, jamen det har jeg aldrig taget ansvar for i den 

relation. Så det at man egentlig måske svinger pendulet ansvarsmæssigt fra den ene til den anden, 

det er sådan lidt at lægge arm om noget man ikke rigtig ved hvorfor man egentlig gør, og hvad det 

egentlig rummer fordi at man favner i blinde, at bestyrelsen favner lidt i blinde om hvad man 

snakker om, og det betyder så at man slet ikke kan forstå den ansvarsfraskrivelse som revisor gør i 

hvad man har lavet og hvad man ikke har lavet, så det er faktisk et spørgsmål om at kunne 

kommunikere i øjenhøjde med bestyrelsen, og det vil sige på revisionsprotokollen hjælpe med at 

blive bedre til det, hvis den ikke var så formaliseret i den revision som den har udviklet sig til at 

være og dermed mistet sin interesseværdi, fordi det har den jo, så tror jeg den kunne have haft en 

helt anden værdi, både for bestyrelsen, men også for revisor selv..  

Så forventningerne ville være anderledes på kryds og tværs hvis det var et dokument der var 

formuleret så at sige på dansk i stedet for på revisorsprog?  

Ja helt klart.  

Er der nogle forhold i forbindelse med kommunikationen med revisor du føler der skal 

uddybes mere end andre?  

Ja i hvert fald det jeg har sagt i relation til hvad er det revisor har lavet og hvad er det revisor ikke 

har lavet omkring risikoaspekter og hvad er det for nogle områder man ikke kigger på, og ikke har 

varetagelse på, det synes jeg kunne være absolut interessant og relevant at tage med ind i større 

aspekt af den revision som.. ja. 

Hvordan ønsker du der bliver redegjort for de her mere komplekse forhold?  

Jamen der ønsker jeg måske at der bliver redegjort, og der bliver jeg måske også lidt faglig i den 

relation, men at man redegør mere for hvad er det for nogle forhold som og områder som man har 
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kigget på, som har en direkte impact på regnskabets rigtighed, tallenes rigtighed, hvad er det for 

nogle forhold som man har kigget på som man, som kunne have en effekt, og der er man så inde på 

den der mere risikostyring, og det har måske ikke haft den effekt på indeværende år, men man har 

været inde og kigge på risiko for at der kunne ske noget galt.. Det andet det er at man egentlig 

fortæller noget mere om at de typer af handlinger revisor har lavet, om de har været afdækkende 

eller forebyggende, for hvis de har været forebyggende, så vil de absolut have været inde og have 

en værdi på anden facon end hvis de er rent afdækkende, og nogle af de afdækkende kontroller vil 

mange virksomheder i mange situationer jo selv have mulighed for at lave hvis de ved hvordan de 

skulle lave dem, således at det er mere de forebyggende kontroller som revisor kunne lave, altså er 

der en eller anden udvikling hvor samarbejdet bliver stærkere men ikke bare bliver det samme år for 

år, for mange gange så er det således at virksomheden gør det samme, og vi kommer og gør det 

samme, også er man i en statisk situation, men der er ikke sådan en, hvis man gjorde det på den 

måde så vil der være nogen mere konkrete ting der afspejler sig, nogle mere ukrystaliserbare ting, 

der siger jamen kunne vi ikke selv lave den kontrol, jo i kunne selv lave den kontrol, godt så gør det 

hvis i har tid og mulighed for det, så gør i det, så gør vi det ikke, så det der samarbejde, et eller 

andet sted så synes jeg man står for meget indenfor og udenfor vinduet og jeg snakker slet ikke om 

uafhængighed for det er der stadigvæk, men man er ikke fælles om den der kontrol overvågning på 

samme måde som man kunne være.. så jeg synes man mangler nogle nye spilleregler ikke 

lovgivningsmæssigt og uvillighedsmæssigt og alt muligt andet, men indenfor substansen af 

samarbejdet mellem revisor og virksomhed der mangler man noget mere proaktiv 

samarbejdsrelationer til den fælles ting man har at revisor skal komme som en anden part og kigge 

på om der er risiko i det her regnskab fordi revisor vil jo så gerne sælge rådgivnings ekstraydelser, 

rådgivningsydelser ved siden af men det kan være nogle helt andre slags handlinger, men indenfor 

kontrolelementet kunne det uddybes og udvikles meget meget mere tror jeg..  

Hvad tror du det så er der begrænser denne her udvikling?  

Man er ikke sultne nok til nytænkning. Når du spørger så er det det jeg mener, jeg mener 

simpelthen ikke at revisorbranchen, lige meget om man afskaffer loven om lovpligtig revision, er 

simpelthen ikke nytænkende og innovative, og det begrænser dem nok for at lave noget nyt..  

Hvor ofte mener du at revisor og bestyrelse som udgangspunkt bør være i kontakt for at opnå 

et godt resultat?  

Jamen altså hvis at i denne her scene som jeg forsøger at drømme om, så vil man i hvert fald mødes 

to gange om året, på nuværende tidspunkt så mødes man måske en gang til regnskabsafslutningen, 
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og det var det, medmindre at der sker en eller anden hvor man skal købe eller sælge en virksomhed 

eller nogle andre ting, og det betyder jo at det kun er en gang om året, og det bliver statisk og 

formelt på en eller anden måde, så hvis man havde mindst to gange om året hvor man var med, og 

måske flere gange om året i større virksomheder så ville der ske en anden dynamik..  

Hvornår mener du det er rettidigt for revisor at kommunikere om mangler i interne 

kontroller?  

Jamen det kommer an på hvad det er for nogle mangler i interne kontroller, for hvis det er mangler 

som kunne have en effekt i relation til ubevidste fejl i den interne ledelsesinformation eller risici for 

bedrageri eller bestikkelse eller nogle andre ting så mener jeg der er en øjeblikkelig 

indberetningspligt.  
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Bilag 4 – Interviewperson 5 – Transskribering  
Hvad er dine tanker om afskaffelse af det lovmæssige krav om udarbejdelse af 

revisionsprotokollatet?  

Jeg kan i virkeligheden ikke forstå hvorfor man afskaffer det fordi jeg har været inde og læse på 

oplægget og de kommentarer som FSR også har givet og osv. Men i virkeligheden så forstå jeg ikke 

motivet til at afskaffe det fordi når man sidder som bestyrelse så har man i langt de fleste tilfælde 

tillid til den ledelse eller den direktør man har ansat, derfor har man ansat vedkommende, og man er 

som bestyrelse jo ansvarlig for at følge op på de budgetter man lægger, på de månedsrapporteringer 

der bliver, som bestyrelsen bliver delagtiggjort i osv. Og man er nødt til at læne sig op af ledelsens 

rapportering med tillid, så det er baseret på et tillidsforhold og det er jo ikke baseret på et 

kontrolforhold fordi som bestyrelse går man jo ikke ind operationelt i virksomhedens økonomirum 

om man så må sige, det er jo virksomheden selv der udarbejder budgetkontroller, månedsrapporter.. 

så det vil sige at hele revisionen er baseret på tillid mellem bestyrelse og ledelse og derfor også, 

derfor er økonomifunktionen, økonomirapportering også baseret på tillid fra ledelse… så når man 

afskaffer det, så er de jo i forvisning om at man har tillid, hvilket man også skal have, og hvilket 

man også typisk har… men da protokollatet jo er revisors rapportering til bestyrelsen for at 

retfærdiggøre eller sandfærdiggøre, at der ikke foregår noget, som ikke skal foregå. Som for 

eksempel, at der ikke ligger tre hundrede blå bilag eller noget andet i denne her årsrapportering. Jeg 

synes at man som bestyrelse mister et værktøj, altså man mister et værktøj hvis man ikke har tillid 

eller hvis tingene ikke foregår som de skal foregå, så kan man sige at i det øjeblik at revisor opdager 

uoverensstemmelser eller uhensigtsmæssigheder i gennemgang af årsregnskabet så skal revisor 

selvfølgelig rapportere til bestyrelsen i aflæggelsen af regnskabet, og det er det sidedokument 

worddokument eller excelark eller hvad pokker det bliver, som bliver interessant, fordi jeg mener 

stadig at bestyrelsen har behov for det, altså der er masser af sager at fortælle om hvor besvigelser 

eller føre bag lyset, IT Factory eller OW Bunker er jo rigtige gode eksempler, men der er jo også 

mange eksempler fra SMV og MMV verdenen hvor det enten er bevidst eller ubevidst at der sker 

fejl, eller gentagne uregelmæssigheder eller andet… så hvis man afskaffer protokollatet så mener 

jeg at jeg som bestyrelse har brug for noget der erstatter det, også kan jeg ikke forstå at man 

afskaffer det..  

Hvordan har du selv brugt revisionsprotokollatet førhen?  

Jamen jeg har brugt det til hvis der har været uhensigtsmæssigheder, jeg har været inde og lave turn 

arounds i virksomheder som for eksempel i forbindelse med finanskrisen havde det rigtig svært, og 



Copenhagen business school 2017                Revisionsprotokollatets afskaffelse for SMV 
 

 110 

turn arounds der gennemgår man alle processer omkring økonomistyring og drift og ofte er det et 

for dårligt bogholderi i virkeligheden som fungerer i virksomheder som er kørt af sporet.. og det 

kan selvfølgelig være et ledelsesmæssigt problem, men det kan også været et bogføringsmæssigt 

problem, økonomifunktionsproblemer ikke, ikke fordi det nødvendigvis er besvigelser eller 

bedrageri på nogen måde, men det kan bare være at man har bare ikke styr på opfølgningen eller 

man har bare ikke styr på selve bogføringen eller, også har jeg været inde og lave turn arounds, og i 

de tilfælde hvor der har været mange uhensigtsmæssigheder eller uregelmæssigheder, så har jeg 

brugt protokollatet til ligesom at komme videre i den proces hvor revisor jo så i forhold til ejere 

eller aktionærer har kunnet påvise at det er derfor vi gør det her, vi gør det fordi vi finder det 

hensigtsmæssigt det har også været i forbindelse med rapportering til offentlige myndigheder, hvis 

virksomheder har været underlagt tilsyn fordi de har opereret på et marked eller indenfor en branche 

eller indenfor det offentlige på en måde hvor man er nødt til at rapportere til offentlige 

myndigheder, så har det også været vigtigt for bestyrelsen at få nogle direkte rapporteringer i 

protokollatet fra revisor.  

Hvordan har i så brugt dem overfor de her tilsynsmyndigheder?  

Jamen man er jo ikke nødt til at aflevere, man er jo ikke tvunget til at aflevere protokollatet til dem, 

men for at man kan agere i forhold til myndigheder, man afleverer årsregnskabet og der laver man 

en ledelsesberetning som jo retfærdiggør årets drift, og det kommende års drift, men for at kunne 

justere i forhold til både driften og rapporteringer fremadrettet så har vi brugt protokollatet og 

støttet os op af, simpelthen for at rette ind eller rette til eller argumentere når et offentligt tilsyn går 

et regnskab igennem, så er det ofte også en god dialog med revisor omkring, fordi man skal kunne 

argumentere for det budget man har lagt, at det bliver brugt på den og den måde og det 

årsregnskabet jo med til at verificere men protokollatet i forhold til revisor har også været godt som 

et internt argumentpapir eller dokumentationsførelse eller noget, og det som jeg, nu har jeg endnu 

ikke aflagt regnskab i år uden et protokollat, så jeg glæder mig til at opleve hvordan det så bliver, 

og hvad der kommer i stedet for, altså hvad er det for nogle områder som revisor også mener skal 

pintpointes, det synes jeg også viser meget om det ansvarsområde som der ligger i revisors 

opgave… så det er jo for mig først i 17 regnskaberne jeg kommer til at afprøve det, jeg har ikke haft 

nogle årsregnskaber i år, som ikke har haft det…  

Ville du være villig til at betale ekstra i revisionshonorar for stadig at have 

revisionsprotokollatet som det ser ud i dag?  

Ja hvis jeg antog det som værende nødvendigt, ja det ville jeg gerne.. 
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Så ville det være sådan en tilvalg/fravalgs situation alt efter..  

Ja det synes jeg ville være en rigtig god ide, det har jeg faktisk også overvejet efter du skrev til mig, 

og det tror jeg egentlig at mange virksomheder gerne ville for at være sikker på at tingene er 

afleveret korrekt…  

Hvad er din holdning til revisionsprotokollatet som dokumentation for revisors konklusioner 

og revisors bemærkninger?  

Jamen jeg synes egentlig at jeg har svaret sådan indirekte på det, jeg har da lavet nogle turn-arounds 

hvor det er jeg tænker ”årh det var en ærgerlig kommentar i protokollatet”, fordi at det måske kunne 

være sværere at rette denne her virksomhed op at få sådan en kommentar, men omvendt så har jeg 

lænet mig op af det, og stolet på det og ageret derefter, altså det vil sige at bestyrelsen har jo handlet 

på det som protokollatet dokumenterer, så jeg vil sige at det har jeg anset for troværdigt, jeg har 

ikke haft grund til andet…  

Når der nu er denne her valgfrihed, hvordan eller i hvilket format ville du så foretrække at få 

denne rapportering fra revisor? 

Jeg tror at jeg ville foretrække, at den var skriftlig, og det har noget at gøre med, at den vil forpligte 

revisor yderligere i afgivelsen af de kommentarer der ligger til årsregnskabet til bestyrelsen. Når 

bestyrelsen modtager et skriftligt notat fra revisor, så modtager den det også på en anden måde og 

revisor afgør det på en anden måde, så det ville jeg klart foretrække var skriftligt, af hensyn til 

dokumentation… 

Er der nogen emner som du måske ville foretrække var rapporteret på andre måder end 

skriftligt?  

Altså jeg har faktisk, som jeg sagde til dig, godt kunne i visse situationer tænke ”årh det var 

ærgerligt for denne her virksomhed” at den fik en påtale i protokollatet, men det har jo været 

nødvendigt for den videre fremfærd kan man sige hvis der har været ting der ikke har været i orden, 

og for at rette en virksomhed op, så har det jo skulle afklares og det skulle ryddes op, så man kan 

sige der har det været nogle gange hvor jeg tænkte det kunne vi da godt have været foruden, og 

omvendt så synes jeg også at det faktisk har været en del af rapporteringen som så aktivt kan 

bruges, det er jo ligesom at få 2 til en terminsprøve, altså jamen så håber man på at man kan gå til 

eksamen næste år og få det rettet til et 7 tal, så i virkeligheden så tænker jeg at ja det har da sikkert 

spændt ben for mange virksomheder hvad der har stået i protokollatet, men omvendt så tror jeg også 

at det er, det har været med til at kunne bringe tingene videre…  

Så det er en nødvendighed for at man tager det seriøst at det er skriftligt? 
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Jeg tror det er meget vigtigt at det er skriftliggjort, og jeg tror da helt klart at i det øjeblik hvor det 

står sort på hvidt i protokollatet så har det en helt anden effekt end hvis det var noget der blev 

italesat, ”nu skal i lige huske at de der 300 blå bilag ikke må forefindes” så ville man jo gøre det 

igen, det tror jeg…. 

Hvad ville du have af holdning til lydoptagelser i stedet for den skriftlige kommunikation?  

Jamen der ville jeg have det samme, jeg ville foretrække at det er skriftligt…  

Nu har jeg tænkt på to forskellige, enten kunne det være at revisor simpelthen satte sig ned og 

indtalte en fil, hvor han egentlig fortæller om fuldstændig de samme ting som der blev fortalt 

i protokollatet, men at det jo så har denne her, at man kan høre hvordan revisor siger tingene, 

og man kan stadig bruge det som dokumentation fordi det er jo en fil, eller at man simpelthen 

tog den del af det bestyrelsesmøde hvor at revisor fortæller om de ting der nu har været, at 

det blev optaget, sådan så man havde det til efterfølgende dokumentation, også i form af hvis 

bestyrelsesmedlemmer stillede kritiske spørgsmål til revisor, at man havde det hele, i stedet 

for at man kun havde revisors del af det…  

Det synes jeg er en god idé, men jeg synes ikke det kan stå alene… jeg vil stadig foretrække at få en 

skriftlig dokumentation, selve optagelsen af bestyrelsens spørgsmål til revisoren vil ved 

gennemgangen af regnskabet, det synes jeg er et glimrende forslag, men jeg mener bare ikke det 

kan stå alene… jeg er godt klar over at i forhold til dokumentationen så kan man sagtens ligestille 

det rent juridisk, men jeg tror at en skriftliggørelse af det ville have en afgørende effekt.  

Hvordan kan det være at det har en afgørende effekt?  

Jamen jeg tror, det er jo et spørgsmål om kommunikation det her, og det er jo i virkeligheden også 

det som din problemformulering handler meget om, hvordan kommunikerer man med sin revisor og 

bestyrelse… for det første så tror jeg at i det øjeblik at revisor skal skriftliggøre noget, dokumentere 

det på skrift, så tror jeg at vi er så, vi har så stor indlæring omkring skriftliggørelse i forhold til det 

talte ord, at det talte ord har jo selvfølgelig en meget mere følelsesmæssig og situationsmæssig 

bestemmelse af i hvilken retning en stemning eller holdning kan arte sig, men jeg synes at i det 

øjeblik at revisor har udarbejdet et notat som står til trone, som ikke kan blive talt op eller blive talt 

ned, så får man en mere neutral, objektiv vurdering af situationen, og det synes jeg er vigtigt også 

kan man sige at det kunne være rigtig interessant at lave lydoptagelser eller videooptagelser af 

revisors gennemgang, men jeg mener stadigvæk at dokumentationen skriftligt den objektive eller 

neutrale dokumentation hvor det ikke kan tales op eller ned er det jeg vil foretrække, så kan det 
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være der er andre der siger noget andet, men det er min personlige overbevisning at det vil jeg bedst 

kunne forholde mig til, og min bestyrelse…  

Hvordan føler du der er den bedst mulige dialog mellem revisor og bestyrelse?  

I forhold til aflæggelse af regnskab, eller året rundt eller?  

Jamen alt hvad der egentlig har med revisionen at gøre…  

Jamen altså som jeg sagde tidligere, så er jeg bestyrelsens tillid til at ledelsen rapporterer 

sandfærdigt og korrekt og dygtigt i løbet af året, er jo selvfølgelig meget afhængigt af hvordan 

bestyrelsen reagerer, og hvis man på et tidspunkt har mistillid til det, så kan man sige, så må man jo 

kontakte revisor, og bede om at der bliver lavet en halvårsrapport eller kvartalsrapport eller 

månedlig opfølgning af revisor, og der har man jo heldigvis muligheden for at gå til sin revisor som 

bestyrelse… i forbindelse med årsrapporten så er det jo revisor der går ud til organisationen og 

gennemfører revisionen, enten på stedet eller tager materialet med hjem, og i valget af revisor som 

jo foregår hvert år på generalforsamlingen, så vælger man jo selvfølgelig at bestyrelsen vælger 

revisor og har tillid til revisor, bør have tillid til revisor, så jeg tænker at den revidering det foregår 

af regnskabet, selvfølgelig skal påvise om alt er i skønneste orden, hvordan resultatet er, og at det at 

den kommunikation som bestyrelsen har med revisor omkring virksomhedens drift og overskud og 

resultat og som udgangspunkt synes jeg at det er velfungerende og effektivt, jeg synes der er stort 

ansvar i bestyrelsen at vælge den rigtige revisor, for det handler også om at have tillid og faglighed 

sikkert også mange gange hvilke arbejdsområder og brancheområder opererer revisor indenfor, 

hvor stor en forståelse har revisor for virksomhedens situation, har revisor globale kompetencer 

hvis man globaliserer sin virksomhed, har revisor forståelse for en specifik branchegruppe som er 

snæver… så jeg tænker i det øjeblik at man har brug for andet, anden dialog med sin revisor 

omkring i hvert fald den økonomiske udvikling af virksomheden, så kan man jo bede om yderligere 

samtale end bare en gang om året ikke… du kan jo revidere det så tit du har lyst til…  

Men hvis det er en gang om året, revidering, forventer du så også kun en gang 

kommunikation?  

Det er så situationsbestemt, så det kan jeg ikke svare på… det man kan sige det er at, det handler jo 

rigtig meget om hvilken udviklingsproces det er at virksomheden er igennem, fordi hvis man har 

lagt et budget for et år, og man finder ud af at virksomhedens situation ændrer sig markant efter 3 

måneder eller et halvt år og man lægger et nyt budget, og man har brug for at gå nogle overvejelser 

igennem, så gør man det.. så man kalder jo på revisor når der er behov for rådgivning, 
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skattemæssige, selskabs hvad ved jeg rådgivning, så det synes jeg handler meget om virksomhedens 

aktuelle udfordringer… jeg ville altid kalde på revisor hvis jeg synes der var nogle udfordringer. 

Hvad skal der til fra revisors side af før du føler dig sikker på at i har aflagt et retvisende 

regnskab?  

Jamen altså tillid er jo så let at sige, at man skal have tillid til sin revisor, det skal man selvfølgelig, 

så skal revisor selvfølgelig have en forretning som ikke har sager som gør at man synes at 

samarbejdet bliver problematisk, så kan der være nogle konkurrencemæssige vilkår man overvejer 

inden man går i dialog med revisor, nej jeg synes at… jeg synes at man skal være kritisk overfor det 

aflagte regnskab, og jeg synes at man som bestyrelsesformand har et ansvar for at gå et udkast til 

årsregnskab igennem og et udkast til en protokol igennem, og derfor er det også vigtigt at 

bestyrelsesformanden har den kompetence til at, hvad kan man sige kontrollere revisors aflagte 

årsregnskab fordi der kan du sagtens have en masse overset, en fejl eller uregelmæssigheder, også i 

et aflagt statsautoriseret regnskab fra et af de store selskaber, så der vil jeg sige at der handler det 

også rigtig meget om at bestyrelsesformanden har nogen kompetencer til at kunne læse et regnskab, 

og har et ansvar for at aflægge regnskabet for aktionærerne og for resten af bestyrelsen…  

Men er der noget du føler revisor kunne gøre som.. som gør du sover mere trygt om natten 

eller sådan?  

Altså det er jo et spørgsmål om hvordan, hvilke relationer man har til sin samarbejdspartner, når jeg 

har valgt revisor sammen med en bestyrelse på vegne af selskabet og aktionærer, så har jeg jo 

selvfølgelig gjort det ud fra af at jeg gerne vil arbejde sammen med de dygtigste, så derfor kan man 

jo sige at det er jo afgjort bestyrelsens ansvar at vælge nogle revisorer som rent faktisk er så dygtige 

at de kan håndtere opgaven… når det så er sagt så har revisor nogle retningslinjer hvor under han 

eller hun skal agere og aflægge regnskab på baggrund af og ligeså vel som vi kan gå til tandlæger 

der ødelægger ens tænder, så kan vi også gå til tandlæger der er super dygtige, og man kan ikke se 

man har fået lavet 7 plumper.. så altså jeg synes at det også er bestyrelsens ansvar at være meget 

dedikerede når man vælger revision og bank, jurist og øvrige samarbejdspartnere… om revisor kan 

gøre noget der kan gøre mig mere tryg om natten… jeg tror jeg ville være utryg hvis ikke jeg havde 

tillid til min revisor, jeg tror jeg ville være utryg hvis jeg vidste at vedkommende havde et hav af 

sager i halen på sig, og hvis jeg ikke er tilfreds, så ville jeg straks skifte min revisor, jeg tror ikke 

jeg kan komme yderligere ind på det… og det har noget at gøre med at jeg ikke er godt nok inde 

kan man sige, fordi jeg ikke er uddannet revisor, jeg er ikke godt nok inde i den arbejdsmetodik 

som revisor selv har…  
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I hvilket omfang vil overvejelser om bestyrelsens ansvar indgå i dine overvejelser om det 

stykke arbejde som revisor laver?  

Jeg synes at det er bestyrelsens ansvar, et af de største ansvar at vælge en revisor som både fagligt 

og områdemæssigt og kompetencemæssigt på kvalifikationen er så dygtige at det kan tilgodese de 

behov som virksomheden har, og som bestyrelsen har som aktionærerne har.. og derfor er det 

udelukkende bestyrelsens ansvar at screene valget af revisor ind trængt, og i det øjeblik at man 

oplever at årsregnskabet ikke er afleveret tilfredsstillende, eller er fuld af fejl eller misforståelser 

eller andet, som er revisors skyld kan man sige, så må man i dialog med revisor eller også så må 

man skifte revisor.. det er… jeg er godt klar over at der er rigtigt mange virksomheder på SMV og 

MMV området som er trofaste mod deres revisionspartner igennem 50 år fordi det har vi altid 

gjort.. men det er fuldstændig på linje med forsikringsselskaber eller tandlæger eller noget andet, 

det er en business to business relation man har, og man er simpelthen nødt til at stillekrav til sin 

revisor på samme måde som til alle andre synes jeg 

Er der nogle situationer hvor du føler at revisor fraskriver sig et ansvar?  

Det kan der højst sandsynligt sagtens være, jeg har faktisk ikke oplevet det, at revisor har fraskrevet 

sig et ansvar, jeg har faktisk kun oplevet at revisor har, i de samarbejdsrelationer jeg har haft, der 

har jeg kun oplevet at revisor har påtaget sig ansvar, og påtaget sig store ansvar, og jeg har også, 

hvis jeg har påpeget fejl og mangler i et årsregnskab, så har revisor faktisk også påtaget sig ansvaret 

for de fejl og mangler, og det har selvfølgelig noget at gøre med, eller det tror jeg har noget at gøre 

med at man har valgt en samarbejdspartner som har været dygtig nok, dygtig til at hvis man har 

afleveret noget der ikke har været i orden, at så har man erkendt sine fejl.  

Kan der efter din opfattelse være en konflikt mellem bestyrelsens ansvarsbeskrivelse og 

revisors ansvarsbeskrivelse i forbindelse med kommunikation? 

Jamen hvis ikke man arbejder efter governance, så er der jo.. og det kan man sige at der kan jo være 

mange årsager til at man gerne vil have revisor til at ikke lige have øje for nogle forhold i 

årsregnskabet, eller ikke lige nævner noget i protokollen, men hvis man arbejder efter governance, 

bestyrelsen arbejder efter sin governance og juridiske forpligtelser, og revisor ligeså, så har jeg i 

hvert fald ikke oplevet at der er noget som kan konflikte, fordi så arbejder vi efter bogen… så må 

bestyrelsen acceptere at revisor har besluttet det i årsregnskabet ud fra en faglig vurdering, og det er 

jo klart at der vil være masser af tilfælde, især i ejerledede virksomheder hvor man tænker, nu har 

denne her gamle revisor som virksomheden har brugt i 25 år, ham kan vi måske godt få til at skrive 

noget andet… jeg tror det bliver mere og mere udfaset, der er så mange offentlige bestemte regler, 
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juridiske retningslinjer osv. Som hvis man arbejder efter reglerne så kan jeg ikke se at der bure være 

noget problem…  

Er der nogen forhold i forbindelse med kommunikation med revisor som du føler skal 

uddybes mere end andet?  

Jamen altså jeg vil sige at når jeg har en revisor til at lave årsregnskab på vegne af en virksomhed, 

så har virksomheden jo selv den indledende dialog omkring selve revideringen af regnskabet, også 

har jeg en tæt dialog med revisor om eksempelvis ledelsesberetningen ud fra hvordan er årets 

resultat, hvad er det for nogle udfordringer der er i, vi har haft i årets løb, og hvad er det for nogle 

udfordringer vi kan se komme.. så jeg har altid en rigtig god dialog med revisor som jeg synes har 

fungeret på den situation vi aflægger rapport for, og den situation vi står og kigger på.. og det kan 

man sige, at det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi det er noget af det som man som virksomhed kan 

bruge årsregnskabet til, at evaluere den tid der er gået, men også at se frem, og det er jo også en del 

af årsregnskabet at se på fortsat drift, men få en rigtig god dialog med revisor omkring det, det 

synes jeg er vigtigt, og det kan man sige, at det tror jeg ikke det er alle der har, og det er jo 

spørgsmålet om man vil have det, fordi hvis man vil have det så kan man få det.. det er i hvert fald 

det jeg selv prioriterer meget højt, og hvor jeg synes at revisor er en god sparringspartner, fordi han 

eller hun er dygtig, og har indsigt på det marked man er på, det tror jeg også er rigtig vigtigt i valget 

af revisor at revisor kender markedet godt, så man får en sparringspartner i revisor…  

Så de her ting bruges til at tænke fremad?  

Jeg tror også at revisors rolle vil ændre sig, fordi at jeg tror at når vi taler disruption, så tror jeg ikke 

der går ret mange år, før at man kan trykke på en knap på et økonomisystem, også kan den genere 

en eller anden form for årsregnskab.. og det vil sige at så vil revisors rolle jo blive fuldstændig 

forandret, også bliver revisor nødt til i højere grad at være rådgiver, og sikre den dialog, sikre den 

sparring som virksomheden så skal have.. så er det klart at hvis man får sådan et autogenereret 

regnskab som revisor så skal endeligt revidere og underskrive, jamen så bliver rådgivningsopgaven 

en helt anden i forhold til kunden.. og det synes jeg i forhold til den fremtid du kan se ind i, er rigtig 

rigtig interessant.. og skræmmende for hele revisionsbranchen, men super interessant for det der 

kommer til at ske, fordi jeg tror ikke der kommer færre revisorer, jeg tror bare i kommer til at lave 

noget andet også… også skal i finde en plads i den rådgivning som man før også har brugt andre 

rådgivere til, og det er jo selvfølgelig en øvelse i revisionsbranchen…  

Hvordan ønsker du der bliver redegjort for de mere komplekse forhold?  

Det kommer an på hvad komplekse forhold er..  
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Nu snakkede vi jo for eksempel om fremtiden, hvad skal der ske næste år, hvilke 

udfordringer har vi, det er jo en lidt mere kompleks ting..  

Altså strategiske overvejelser… det man kan sige det er at der er rigtig mange branche der bliver 

nødt til at tage stilling til, hvordan kan de blive disruptet som virksomhed, hvordan kan vores 

forretningskompetencer blive disruptet, hvilken strategi skal vi ligge de næste mange år osv. Også 

synes jeg faktisk at hvis revisor vil på banen og erstatte de eksisterende vilkår så tænker jeg at det 

ville være en rigtig god ide at man taler strategien ind i regnskabet, også på økonomisiden fordi vi 

aflægger også et regnskab over forudsætning om fortsat drift for det kommende år, men vi aflægger 

ikke regnskab i forhold til de næste 5 år, og det er måske en tidhorisont der også er vigtig, jeg tror 

aktionærerne vil være interesseret i at man øgede kommunikationen omkring den kompleksitet i 

forhold til hvordan er forventningerne til de næste, lad os bare sig 3 år, det synes jeg kunne være så 

interessant at revisor gik ind i… det er jo bestyrelsens ansvar, hele tiden at have øje for hvilken 

strategi har vi, hvordan udvikler vores virksomhed sig, og selvfølgelig er bestyrelsen ansvarlig for 

at der er fortsat drift det kommende år, men bestyrelsen skulle også meget gerne have en 10 års plan 

liggende på bordet internt i bestyrelsen som man kan forholde sig til, og det synes jeg sagtens man 

kunne forholde sig til i et årsregnskab.. kommentere på.. 

Så revisor indgår lidt mere som rådgiver end det førhen har været tilfældet, og på måske 

områder som i virkeligheden strækker sig lidt udover revisionen.. 

Ja altså, det strækker sig udover selve revisionen, men det ligger jo fint i tråd med fokus på fortsat 

drift fordi… hvad er fortsat drift? Også bliver det rigtig spændende, for så bliver det komplekst.. 

fordi er vi på et marked hvor vi ved at vi bliver disruptet om et år fordi der kommer en ny 

teknologisk udvikling jamen så kan revisor godt aflægge regnskab med øje for fremtidig drift i år, 

men han eller hun ved at om to år er det slut på det her område, så er det jo ikke troværdigt eller 

validt, så er det kun troværdigt i de kommende 12 måneder eller på det tidspunkt hvor man aflægger 

regnskabet, for eksempel midt året, så det synes jeg er en rigtig interessant udvikling, og også en 

udvikling som bestyrelserne bør have for øje og være meget omhyggelige omkring, den 

kompleksitet i det strategiske valg og de trusler og muligheder som, en ting er disruption, men alt 

moderne udvikling i virkeligheden kommer til at rulle ind over os, og det går bare stærkt så den 

hastighed det har udviklet sig med tidligere, der vil vi jo bare se en eskalering eller acceleration af 

den hastighed hvormed vi bliver truet, så man kan sige, revisor kunne med fordel indføre en §  i 

regnskabet der hed trusler, som man også kunne tage højde for i aflæggelsen af regnskabet synes 

jeg, det kunne være rigtig spændende… fordi man kan sige bestyrelsen er jo selv forpligtet til at 
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forholde sig til det, og dygtige bestyrelser forholder sig til det, men bestyrelser der ikke er dygtige 

forholder sig ikke til det.. og derfor kan man som revisor i aflæggelsen af regnskabet faktisk tvinge 

bestyrelsen til at forholde sig til de her parametre, hvis det bliver en integreret del af regnskabet.  

Men er det ikke lidt risikabelt at have sådan en kommentar i et offentliggjort regnskab? 

Jeg synes godt man kan aflægge regnskab og sige at bestyrelsen har forhold sig til de trusler og 

muligheder der er på det marked indenfor bum bum bum… det det vil gøre er det at bestyrelsen får 

det på dagsordenen, og bliver tvunget til at overveje trusler og muligheder på markedet, så behøver 

man ikke at skrive at ”der står en stor konkurrent i Indien som vil udradere hele det danske marked i 

løbet af 2,5 år” men man kan tvinge bestyrelsen til at overveje det, man kan også gøre det når vi nu 

taler ”hvordan rapporterer vi fremover når protokollatet er afskaffet” i virkeligheden så tænker jeg 

bare at det skal være governance at bestyrelsen bliver opmærksomme på den fremtidige udvikling 

hvad angår trusler og muligheder og hvad angår disruption og markedsføring på en helt anden måde 

som jeg tror desværre mange bestyrelser slet ikke overvejer på SMV markedet og MMV markedet. 

Fordi vi ligger rigtig lunt i svinget herovre og producerer denne her enhed til de her vindmøller, 

men det kan godt være at de her vindmøller ikke er den drevne grønne energikilde om 10 år, også 

kan det godt være at man skal forholde sig anderledes til det, for pludselig kommer der en dims der 

kan noget andet eller vindmølle version 20… jeg tror det kunne være interessant at det blev noget 

som  bestyrelsen bliver tvunget til at overveje, og hvis man har det som punkt i et årsregnskab, så er 

bestyrelsen nødt til at overveje det og drøfte og diskutere det, og derfor behøver men ikke udpensle 

det, men man kan godt i årsregnskabet sig at revisor har drøftet de næste 2-3 års trusler på markedet 

med bestyrelsen, og et eller andet i den forbindelse.. jeg ved ikke hvordan det skulle laves, men jeg 

tror bare det kunne være relevant at gøre det, fordi jeg tror det er der hvor virksomheder er i dag, de 

glemmer at se sig over skulderen, og derfor så er der ikke going concern om 5 år fordi de bliver 

overhalet af ny teknologi eller hvad det nu kan være…og der kunne revisor være med til at genere 

at bestyrelsen stiller sig selv spørgsmålet.. ikke at revisor kommer med svaret på teknologien eller 

den fremadrettede strategi, men der er mange bestyrelser som ikke arbejder med et årshjul og som 

derfor ikke i årshjulet har genbesøg din strategi for eksempel… der er mange bestyrelser som slet 

ikke laver andet end at kontrollere den månedlige balance for eksempel, og som slet ikke arbejder 

med udvikling af virksomheden, fordi det har ikke været… altså der er jo mange bestyrelser som 

aldrig har været i det felt med strategi og udvikling, fordi der har ikke været fokus på strategi.. hvis 

man kigger på bestyrelsen som det strategiske element, og giver bestyrelsen det mandat der skal 

være styring for virksomhedens udvikling, så bliver det bestyrelsens ansvar at sikre at der hvert år 
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bliver arbejdet på strategi, eller at strategien bliver genbesøgt.. det kan bestyrelsen selv tage initiativ 

til, men hvis bestyrelsen ikke selv tager initiativ til det, så kan revisor i forbindelse med aflæggelse 

af årsregnskab sige husk at gøre det her, husk at overveje trusler og muligheder, husk at kig jer over 

skulderen, husk at se hvilke digitale eller it mæssige konkurrent forhold der er derude ikke… så det 

er bare når vi taler om udvikling af aflæggelse af årsregnskabet, udvikling af kommunikationen med 

revisor, så kunne det være et område hvor kommunikationen kunne udvikle sig på… 

Er der nogle tilfælde hvor du føler der kan være behov for noget ekstra kommunikation med 

revisor?  

Ja, det kan du i hvert fald udlede tror jeg, det er jo i de øjeblikke hvor man hen over året har tiltag, 

eller udvider sin aktiestrategi eller skal, ja selskabskonstruktion eller.. der kan jo være masser af 

situationer… også er det jo i det tilfælde i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet at der kan 

det være hvis man for eksempel føler der er uoverensstemmelser mellem forventninger til årets 

resultat og det faktiske at man går ind og har en dialog med revisor og siger hvad pokker sker der 

her, vi har overset i løbet af året, er der besvigelser eller hvad er det der foregår, der er masser af 

eksempler på det synes jeg… hvor man har den ekstra dialog.. og jeg vil helt klart selv som 

bestyrelse bruge revisor i den dialog hvis vi har behov for det, det er jo en kompetence man kan 

sige når man sammensætter en bestyrelse så har du ikke brug for at sammensætte en bestyrelse med 

revisors kompetencer, fordi du har en revisor tilknyttet virksomheden, og derfor har man også 

typisk en jurist tilknyttet virksomheden som så heller ikke behøver at sidde i bestyrelsen, og jeg 

synes det er meget interessant at man får sammensat de rigtige kompetencer så man har 

virksomhedens udvikling og strategi, også har man et rådgivningsteam af revisor, advokat og andre 

som rådgiver bestyrelsen… men der er mange der sammensætter bestyrelser på en anden måde, 

men sådan sammensætter jeg typisk bestyrelser.. så i mine bestyrelser bruger vi revisor til alt det 

økonomiske, og juristen til alt det juridiske, og andre rådgivere når vi synes der er behov for det, så 

vi er meget.. jeg har som regel bestyrelse som bruger rådgiveren, for jeg vil heller bruge min 

bestyrelsesmedlemmer med faglige eller personlige kompetencer som er i stand til at drive 

udviklingen i en virksomhed…  
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Bilag 5 – Interviewperson 6 – Interviewbesvarelse  
Holdningen til protokollatet:  

- Hvad er dine tanker om afskaffelse af det lovmæssige krav om udarbejdelse af 

revisionsprotokollatet? 

Holdning er forskellig afhængig af virksomhed. I større virksomheder skal det være der, i 

mindre virksomheder er det noget pjat. Det er lige så meget en beskyttelse af 

bestyrelsesmedlemmer. Det kan ligeledes forbedre virksomhedsdrift.  

- Hvordan har du brugt revisionsprotokollatet førhen?  

Der hvor jeg har været bestyrelsesmedlem, har der været ideer til debitorstyring mm. Strategiske 

ting. Du sikrer at der er styr på interne forretningsgange i større virksomheder, det giver en 

sikkerhed. Hvor de bryder rytmen er der noget galt  

- Ville du være villig til at betale ekstra revisionshonorar for stadig at have et 

revisionsprotokollat?  

I større virksomheder er det jo ligegyldigt, så der er jeg villig til at betale for det.  

- Hvad er din holdning til revisionsprotokollatet som dokumentation for revisors konklusioner 

og bemærkninger 

Jeg læser kun det der handler om forretningen, jeg mener ikke det understøtter konklusionen, for 

der er ikke nogen bemærkninger.  

 Rapporteringsform fra revisor:  

- Efter der nu er valgfrihed, Hvordan/ i hvilket format foretrækker du at få informationer 

vedrørende revisionen fra revisor? 

Næsten alle tilfælde kommer det skriftligt + at revisor deltager i regnskabsmødet. Ligesom det 

er nu.  

- Er der nogle emner du gerne vil have rapporteret i anden form end skriftligt?  

Nej. Hvis der er noget man ville have uddybet kan man altid stille spørgsmål.  

- Er der nogle emner du specifikt ønsker at have skriftligt? 

Nej ikke specifikt, nu er der jo forskel på protokollat.  

- Hvad ville du have af holdning til lydoptagelser i stedet for skriftlig kommunikation?  

Det ønsker jeg ikke, det tror jeg ikke på. Jeg kan godt lide noget man kan læse imens man ser 

regnskabet, det tiltaler mig ikke i hvert fald. Det gør mig ikke noget at mødet blev optaget, man kan 

dokumentere kommentarer.  

- Hvilket format føler du ville give dig størst forståelse for revisors udførte arbejde? 
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Fordelen ved den mundtlige præsentation er jo at du når nogle af de emner der ligger på kanten af 

hvad der bliver lagt i revisionsprotokollatet. Hvis man havde mundtlig interaktion kunne der 

komme for mange ting med der ikke var relevante for bestyrelsesmedlemmerne.  

- Hvordan føler du der er bedst mulig dialog mellem revisor og bestyrelse?  

Jeg synes den dialog når man gennemgår regnskabet er ganske udmærket. Det er tilstrækkeligt.  

Bestyrelsens og Revisors ansvar:  

- Hvad skal der til fra revisors side før du føler dig sikker på at i aflægger et retvisende 

regnskab?  

Jeg har jo tiltro til at hvis du er godkendt revisor så foregår det godt.  

- I hvilket omfang vil overvejelser om bestyrelsens ansvar indgå i dine overvejelser om art og 

omfang af revisors rapportering? 

Jeg vil gerne have protokollatet, så jeg kan se de ting der er.  

- Er der nogen situationer hvor du føler revisor fraskriver sig ansvaret?  

Gør de andet? Nej det bliver vaner, og der er masser de skriver som man ikke læser.. du skal selv 

kunne læse igennem… det afhænger af honorar.  

- Kan der efter din opfattelse være konflikt mellem bestyrelsens og revisors 

ansvarsvaretagelse og hvorledes kan det influere på overvejelser om revisors rapportering? 

Der er ikke nogen problemer i den sammenhæng.  

Dybden af rapporteringen:  

- Er der nogle forhold i forbindelse med kommunikation med revisor du føler der skal 

uddybes mere end andre?  

Der er jo stor forskel på hvordan kommunikationen foregår.. jeg føler mig tryg ved den dialog, jeg 

kan ikke se hvor man kan forbedre den..  

Hyppighed:  

- Hvor ofte mener du revisor og bestyrelse som udgangspunkt bør være i kontakt for at opnå 

et udbytterigt resultat af revisionen?  

En gang om året er tilstrækkeligt. Så hvis det er systematisk der sker noget, så fungerer det.  

- Hvornår mener du at det er rettidigt for revisor at kommunikere om fundne mangler i interne 

kontroller?  

Kommer an på omfanget og alvorligt, hvis det er alvorligt skal det være med det samme, ellers hvis 

det ikke er afgørende skal det bare være en gang om året.  
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Bilag 6 – Interviewperson 7 – Interviewbesvarelse  
Holdningen til protokollatet:  

Den kunne godt moderniseres så den bliver mere brugbart i hverdagen, så den er mere anvendelig 

og mindre standardiseret.  

- Hvad er dine tanker om afskaffelse af det lovmæssige krav om udarbejdelse af 

revisionsprotokollatet? 

Jamen mine tanker er at jeg fortsat har brug for et meddelelsesorgan fra revisor. Jeg har 

brug for noget nedfældet om opgaven. Jeg vil gerne have et protokollat og især med 

eksterne bestyrelsesmedlemmer og der påtager man sig et ledelsesansvar, og derfor har jeg 

brug for et svar revisor. I min optik spiller størrelse og ejerforhold ind. Ved 

ejerledervirksomheder er der ikke samme typer risici som hyrede ledere, og der har revisor 

en anden kontrolfunktion. I min optik er det noget med at tyngden på protokollen afhænger 

af størrelse og ejerstruktur. I mindre virksomheder ser vi revisor en gang om året. I det 

tilfælde hvor direktøren og ejeren er en del af bestyrelsen, og der ser vedkommende også 

protokollatet. Jeg har brug for revisionsprotokollen i begge virksomheder, men den kan 

godt være mere lightudgaver ved mindre virksomheder.  

- Hvordan har du brugt revisionsprotokollatet førhen?  

Jeg har jo siddet i en større organisation som direktør, og nu sidder jeg i ejerledervirksomheder. 

Og der har jeg brugt det som en løftet pegefinger fra revisor. Det er en form hvor revisor har fortalt 

bestyrelsen at der er noget der er som det ikke skal være og det rettes. Det er det fortrolige 

dokument hvor revisor kan løfte pegefinger. Til at se om tingene er som de skal være. Så det er en 

faglig slags rådgivning.  

- Ville du være villig til at betale ekstra revisionshonorar for stadig at have et 

revisionsprotokollat?  

Nej det ville jeg ikke, jeg ville hellere gå den anden vej. Mindre copy paste, jeg kunne godt forestille 

mig at man kunne differentiere protokollen i de små virksomheder, der kunne man godt have en 

mere simpel protokol. Man kan i større virksomheder have en mere kompleks protokol.  

der kan være forskellige risici i de forskellige typer af virksomheder. Graden af størrelse og 

kompleksitet der kan man med fordel kigge på forskellige protokoller.. de skriver det samme år efter 

år.  

Hvad ville du udelade i de små protokollater?  
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Anmærkning om funktionsadskillelsen, drøftelse af mulighed for svindel, der står nogle 

standardting som de ikke har gjort. Han snakker om fejl om igangværende arbejder. Man kunne 

godt have en oplistning på og i den forskellige branche finde det der skriver mest mening. Der er 

for meget standardinformation der bruges år efter år. Med fordel kunne man gøre den mere 

dynamisk og udfordre virksomheden og kompleksiteten af virksomheden kan jo også ændre sig 

løbende. Så den udvikler sig med virksomheden.  

- Hvad er din holdning til revisionsprotokollatet som dokumentation for revisors konklusioner 

og bemærkninger 

Det er meget kopi og det samme, det er okay fordi vi har brug for en intern konklusion, vi har 

brug for et sted hvor det kan dokumenteres hvad der har været påtalt.  

 Rapporteringsform fra revisor:  

- Efter der nu er valgfrihed, Hvordan/ i hvilket format foretrækker du at få informationer 

vedrørende revisionen fra revisor? 

Jeg ville stadig foretrække skriftligt dokumentation og en gennemgang fra revisoren hvor han 

tager de væsentlige ting ud. Kortere men skriftligt. Mere komprimeret.  

- Er der nogle emner du gerne vil have rapporteret i anden form end skriftligt?  

Nej ikke umiddelbart, jeg kan jo se forskellen på de store og mindre revisionsvirksomheder. 

Brancheanalyser kan med fordel bringes ind, det gør de større revisionshuse. De mindre laver 

ikke sådan nogle analyser. Man kunne godt tilføje markedsinformation som bestyrelsen ellers 

selv ville kunne finde. Det ville skabe værdi mellem økonomien hos os og andre. Alle bestyrelser 

ville kunne forholde sig til det. Revisionen er jo bagudrettet.  

- Hvad ville du have af holdning til lydoptagelser i stedet for skriftlig kommunikation?  

Jeg tror det er en rigtig dårlig ide fordi vi er vidt forskellige som personer… en revisor er meget 

kontant og ind til benet og konkret, og en anden revisor ukonkret og for mange informationer og for 

lang tid… skriftlig kommunikation er konkret, mundtligt kan fortolkes meget og snakker mere. 

Skriftligt er mere validt end mundtligt, og mere effektivt.  

- Hvilket format føler du ville give dig størst forståelse for revisors udførte arbejde? 

Kombination af tingene.. jeg har brug for den skriftlige sort på hvidt, jeg har brug for hans 

mundtlige uddybninger på mødet men ikke efterfølgende.. hvis der kom noget nyt skal det skrives 

ned.  

- Hvordan føler du der er bedst mulig dialog mellem revisor og bestyrelse?  
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Det er når du får det på forkant og kan forberede dig og forholde dig til det, også kan du spørge ind 

til det. Skriftligt plus mulighed for at spørge ind.  

Hvad hvis man ikke har forberedt sig?  

Hvis folk ikke forbereder sig så bør de ikke være der.. det er bestyrelsens ansvar at være forberedt 

på mødet og sætte sig ind i stoffet.  

Bestyrelsens og Revisors ansvar:  

- Hvad skal der til fra revisors side før du føler dig sikker på at i aflægger et retvisende 

regnskab?  

Det er svært… revisor er jo en bestemt type… risikoen er lidt tung.. revisor må godt udfordre sig 

selv for at skærpe opmærksomheden.. en revisor er ikke bestyrelsesmedlem, men han må godt 

konstruktivt kritisere eller spørge udfordrende, det kunne jeg godt bruge. De standardiserede 

termer gør at vi falder i søvn og ikke er skarpe nok.. der skal nærmest en markant ændring.  

- I hvilket omfang vil overvejelser om bestyrelsens ansvar indgå i dine overvejelser om art og 

omfang af revisors rapportering? 

Den kan man ikke løbe fra fordi revisor skriver hele tiden at det er bestyrelsens ansvar.. bestyrelsen 

kan ikke tørre noget af på revisor, det kan man stadig ikke.. bestyrelsen må selv sørge for at løfte sit 

ansvar og have forsikring med videre og gardere sig mod det. Selvfølgelig er der ikke direkte 

forsømmelses ting fra revisor, men ansvaret for virksomhedens drift og rapportering er hos 

bestyrelsen.  

- Hvordan føler du at revisors ansvar kommer til udtryk i kommunikationen med bestyrelsen?  

Jamen hans ansvar er jo at han skal sørge for at informere bestyrelsen om gældende betingelser og 

regler og guide virksomheden i at udarbejde i forbindelse med ÅRL.  

- Er der nogen situationer hvor du føler revisor fraskriver sig ansvaret?  

Nej ikke umiddelbart.. det skriver de jo i erklæringen, men det er også okay. Så man ved at det har 

man ikke kigget på, så det skal vi selv kigget på. Det er en forventningsafstemning. Det er bare en 

præcisering.  

Dybden af rapporteringen:  

- Er der nogle forhold i forbindelse med kommunikation med revisor du føler der skal 

uddybes mere end andre?  

Nej det synes jeg ikke.. det kommer an på typen af personer, og hvor god revisor er til at forklare. 

Man har en opgave i at kommunikere på en god måde, og ikke forvirre billedet. På personbasis. 

Større tryghed ved samme sprog mellem revisor i bestyrelsen. 
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Hyppighed:  

- Hvor ofte mener du revisor og bestyrelse som udgangspunkt bør være i kontakt for at opnå 

et udbytterigt resultat af revisionen?  

Det er spørgsmål om kompleksitet, størrelse og udvikling. De mindre er det godt med en gang 

om året måske to… men større komplekse kunne det være oftere. Hvem der skal spille sammen 

med revisoren spiller ind. I ejerledervirksomheder skal man helst ikke gå uden om direktøren.   

- Hvornår mener du at det er rettidigt for revisor at kommunikere om fundne mangler i interne 

kontroller?  

Det er en vurdering af væsentlighedsgrad, hvis det er en vigtig fejl med det samme. Hvis det er 

mindre vigtige så bare i afsluttende protokollat, måske ikke engang i protokollatet men bare til 

direktøren.  

- I hvilke tilfælde føler du at der kan være behov for ekstra kommunikation med revisor?  

Flere størrelser af protokollater alt efter størrelsen og kompleksiteten af virksomheden. Revisor 

skal have forståelse for forretningsmodellen, risici mv.  

  



Copenhagen business school 2017                Revisionsprotokollatets afskaffelse for SMV 
 

 126 

Bilag 7 – Interviewguide bestyrelsesmedlemmer 
Målet med dette interview er at få klarlagt bestyrelsesmedlemmers syn på at revisionsprotokollatet 

ikke længere er obligatorisk, og derfor ikke længere nødvendigvis bliver udarbejdet i forbindelse 

med en revision af selskaber, som ikke er børsnoterede eller finansielle. Formålet er at få klarlagt 

bestyrelsesmedlemmers behov, overvejelser og præferencer i forbindelse med den nye valgfrihed i 

forhold til revisors rapportering, herunder  hvorledes de er mest tryg ved revisors rapportering, 

hvordan foretrækker de at få informationer fra revisor, hvordan og hvornår føler de at deres behov 

for informationer om revisionen er opnået, hvad mener de er nødvendigt for at skabe klarhed over 

ansvarsfordeling mellem  revisor og bestyrelse, og hvilke overvejelser gør de i forhold til 

tilstrækkeligt velinformeret til at underskrive regnskabet.   

Holdningen til protokollatet:  

- Hvad er dine tanker om afskaffelse af det lovmæssige krav om udarbejdelse af 

revisionsprotokollatet? 

- Hvordan har du brugt revisionsprotokollatet førhen?  

- Ville du være villig til at betale ekstra revisionshonorar for stadig at have et 

revisionsprotokollat?  

- Hvad er din holdning til revisionsprotokollatet som dokumentation for revisors konklusioner 

og bemærkninger 

 Rapporteringsform fra revisor:  

- Efter der nu er valgfrihed, Hvordan/ i hvilket format foretrækker du at få informationer 

vedrørende revisionen fra revisor? 

- Er der nogle emner du gerne vil have rapporteret i anden form end skriftligt?  

- Er der nogle emner du specifikt ønsker at have skriftligt? 

- Hvad ville du have af holdning til lydoptagelser i stedet for skriftlig kommunikation?  

- Hvilket format føler du ville give dig størst forståelse for revisors udførte arbejde? 

- Hvordan føler du der er bedst mulig dialog mellem revisor og bestyrelse?  

Bestyrelsens og Revisors ansvar:  

- Hvad skal der til fra revisors side før du føler dig sikker på at i aflægger et retvisende 

regnskab?  

- I hvilket omfang vil overvejelser om bestyrelsens ansvar indgå i dine overvejelser om art og 

omfang af revisors rapportering? 

- Hvordan føler du at revisors ansvar kommer til udtryk i kommunikationen med bestyrelsen?  
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- Er der nogen situationer hvor du føler revisor fraskriver sig ansvaret?  

- Kan der efter din opfattelse være konflikt mellem bestyrelsens og revisors 

ansvarsvaretagelse og hvorledes kan det influere på overvejelser om revisors rapportering? 

Dybden af rapporteringen:  

- Er der nogle forhold i forbindelse med kommunikation med revisor du føler der skal 

uddybes mere end andre?  

- Hvilke forhold er de vigtigste at uddybe for at du føler bestyrelsen har levet op til sit ansvar?  

- Hvordan ønsker du at der bliver redegjort for de mere komplekse forhold?  

Hyppighed:  

- Hvor ofte mener du revisor og bestyrelse som udgangspunkt bør være i kontakt for at opnå 

et udbytterigt resultat af revisionen?  

- Hvornår mener du at det er rettidigt for revisor at kommunikere om fundne mangler i interne 

kontroller?  

- I hvilke tilfælde føler du at der kan være behov for ekstra kommunikation med revisor? 

 

 


