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INDLEDENDE DEL   

Executive summary  

This assignment contributes to new knowledge about the new statements, how assistance 

declarations and extended review will have an impact in the accounting profession and how the 

accounting profession should content themselves with assistance declaration as well as extended 

review.  

This assignment is based on an analysis of three semi-structures interviews and questionnaires. 

Two interviews were held with companies in accounting class B and one with a bank manager. 

The questionnaire was answered by 39 accountants/partners in the company ’Dansk Revision’. 

The accountant’s answers explain their advisory role in the costumer’s choice of the declaration.  

The interviews with the companies in accounting class B is made to gain knowledge on whether to 

adopt the use of assistance declaration as well as extended review and what their attitude is to 

these declarations. The interviews with the bank manager are incurred to gain knowledge of their 

position and what they expect of safety in the financial statement.  

According to the study, both clients and accountants have positive view of the declarations after 

the reductions to auditing requirements. The bank manager is in contrast, a little sceptical of the 

new declarations and believes that the classic declaration, revision, is the best declaration.  

The statistics from the questionnaire survey illustrates that there are quite a few who used 

assistance declaration, more likely 51% and only 9% used the extended review. The 

implementation will rise associated with increased knowledge about the topic. There is a need to 

the declarations for them to become more and more presented to users of financial statements.  

Based on this, I consider, that assistance declarations and extended review will affect the 

accounting profession significantly in the future.  

The declarations would have positive implications for the accounting profession by maintaining 

the accountant as the intermediary of confidence in the financial statements. 

This assignment will illuminate knowledge that comes from studies with accounting users, 

accountants and financial advisors, that assistance declaration are useful although the security in 

the declaration is equal to zero. Based on the studies, I will be able to make new knowledge about 

the accounting profession should be content with assistance declarations. 
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1. INDLEDNING  

Ændringerne i den danske revisionspligt for B-virksomheder har taget til de seneste år, efter 

regeringen i 2006 afskaffede revisionspligten for små B-virksomheder. I 2010 har regeringen 

lempet revisionspligten yderligere for at give små B-virksomheder bedre rammevilkår. 

Regeringens beslutning er baseret på at styrke konkurrenceevnen ved at lette den 

administrative arbejdsbyrde for at skabe vækst og nye arbejdspladser på det danske 

arbejdsmarked1. Eftersom regnskabsbrugerne har behov for troværdighed i regnskabet blev 

regeringen nød til at finde et alternativ som kunne afdække behovet imellem den fulde 

revision og ingen revision. Derfor blev ”udvidet gennemgang”2 en del af erklæringspakken.  

Med udvidet gennemgang vil revisor forblive det tillidsgivende mellemled som der er behov 

for imellem regnskabet og regnskabsbruger. Udvidet gennemgang skal forstås som et 

biprodukt til revision som vil skabe balance i samfundet, det vil lette at drive virksomhed i 

Danmark og samtidig bibeholde en vis grad af sikkerhed, kvalitet og troværdighed i 

regnskabet. Regeringen forventer at erklæring med udvidet gennemgang vil lempe den 

administrative arbejdsbyrde med 25% i forhold til revision3.  

I dag er revisionen mere velegnet til store og komplekse virksomheder. Den kan selvfølgelig 

anvendes på mindre virksomheder, men er ikke specielt velegnet til B-virksomheder. 

Assistanceerklæringer og udvidet gennemgang kan spille en afgørende rolle på det danske 

marked, fordi 94% af de danske virksomheder udgør B-virksomheder4. 

Det er helt sikkert at de to nye erklæringer vil medføre ændringer for revisionsbranchen, 

fordi mange virksomheder kan nøjes med udvidet gennemgang eller fravælge revision helt og 

bruge assistanceerklæring.  

Mit fokusområde i opgaven vil være på virksomheden, samt revisionsbranchen og deres 

holdninger og forventninger til assistanceerklæringer i forhold til hvor brugbar 

assistanceerklæringer er, idet sikkerheden er lig nul. For at nå frem til besvarelsen af 

                                                           
1 Erhvervs og Selskabsstyrelsen – rapport om revisionspligten for B-virksomheder (små selskaber), 
marts 2005 
2 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L26/20121_L26_som_vedtaget.pdf   
3 Administrative byrder er de omkostninger virksomhederne bliver pålagt gennem lov som 
eksempelvis revision  
4 Erhvervsstyrelsen – Nu bliver digitale årsrapporter obligatoriske 
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ovenstående fokusområde har jeg valgt at få kendskab til B-virksomheder og sætte udvidet 

gennemgang op imod assistanceerklæring. Derudover at få kendskab til bankrådgivernes, 

revisorernes og kundernes holdning, rolle samt krav til sikkerhed i erklæringerne.  

 

1.1 Problemformulering 

Analyse af revisors assistanceerklæringer kontra udvidet gennemgang 

Jeg vil sætte assistanceerklæringer op imod udvidet gennemgang med fokus på sikkerheden i 

assistanceerklæringer. Derudover vil jeg undersøge hvordan bankerne, revisorerne og 

kunderne ser på sikkerheden i assistanceerklæringer. 

Hvorledes vil assistanceerklæring få konsekvenser for virksomheder samt revisionsbranchen, 

og skal kunder samt revisionsbranchen stille sig tilfreds med assistanceerklæringer? 

For at nå frem til en konklusion på en fyldestgørende og kvalificeret måde, bygges opgaven op 

omkring følgende underspørgsmål: 

1. Hvad forstås ved erklæring med/uden sikkerhed og hvorfor opstår behovet for 

assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang? 

 Hvorfor opstår behovet for assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang.  

 Hvori ligger forskellen mellem erklæringerne 

2. Hvad er revisors rolle i forhold til rådgivning om assistanceerklæringer samt udvidet 

gennemgang? 

3. Hvad er virksomhedernes holdning til valg af assistanceerklæringer eller udvidet 

gennemgang? 

4. Hvordan ser banksektoren på assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang, hvilke krav 

til sikkerhed stiller banken?  

5. Hvor brugbar er assistanceerklæringer idet sikkerheden er lig nul? 
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1.2 Begrebsdefinitioner 

Jeg vil nedenunder komme ind på relevante definitioner som anvendes i afhandlingen. 

Begrebet regnskabsbrugere og interessenter i afhandlingen udtrykker det samme.  

I opgaven bliver der refereret til små eller mindre virksomheder, der hentydes alene til 

regnskabsklasse B virksomheder.  

Når revisor nævnes i opgaven, menes der godkendt revisor som statsautoriseret eller en 

registreret revisor, hvis andet ikke bliver direkte nævnt i opgaven.  

Begrebet kunder, leder og ejerkreds i afhandlingen udtrykker det samme. 

Når jeg igennem opgaven bruger begrebet virksomhed, dækker det kun over anpartsselskaber 

og aktieselskaber som er omfattet af regnskabsklasse B. Det betyder at ingen andre 

selskabsformer eller personlig drevne virksomheder bliver benyttet.  

Begrebet erklæring uden sikkerhed omfatter ikke revisionspligten og består alene af 

assistanceerklæring som udtrykker over 50% af revisionsrisikoen. Derimod er erklæring med 

sikkerhed omfattet af revisionspligten, viser under 50% af revisionsrisikoen og består af 

revision, udvidet gennemgang samt review5.  

Assistanceerklæring er ny erklæringsstandard fra 2006 som giver mulighed for at fravælge 

revision og baseres på regnskabsklasse A og B virksomheder. Erklæringen udtrykker 

assistance med regnskabsopstilling af finansielle oplysninger og giver ikke en 

erklæringsopgave med sikkerhed.  

Udvidet gennemgang er også en ny erklæringsstandard fra 2013 som baseres på 

regnskabsklasse B virksomheder. Erklæringen bygger på en review erklæring med 

supplerende handlinger og giver således positiv konklusion med begrænset sikkerhed.   

 
 

 

 

 

                                                           
5 Füchsel, Kim: Revisor – Regulering & rapportering, Forlaget Thomsen 2007, s. 162 



 
 

8 
 

1.3 Afgræsninger 

I dette afsnit vil jeg angive de afgræsninger som er foretaget i forbindelse med afhandlingens 

problemformulering. Nedenunder nævnes en del områder, som jeg har fravalgt og derfor ikke 

kommer til at omhandle i afhandlingen for at indskærpe mit fokus område i forhold til 

problemformuleringen.  

Dansk årsregnskabslov bliver påvirket af internationale reguleringer og tilpasset til 

revisionen. I afhandlingen vil jeg kun tage udgangspunkt i de danske reguleringer. 

I henhold til den danske årsregnskabslovs bestemmelser for de fire regnskabsklasser A, B, C 

og D, omfatter regnskabsklasserne en række forskellige virksomhedsformer med begrænset 

og ubegrænset hæftelse. Min afhandlingsopgave tager udgangspunkt i lempelsen af 

revisionspligten.  

I afhandlingen vil jeg alene diskutere og analysere erklæringstandarder om 

assistanceerklæringer og udvidet gennemgang. Eftersom udvidet gennemgang kun kan 

vælges at regnskabsklasse B-virksomheder har jeg valgt udelukkende at benytte denne 

regnskabsklasse i min afhandlingsopgave.  

Det betyder at jeg udelukkende vil tage udgangspunkt i anparts – og aktieselskaber med 

begrænset hæftelse.  Derfor vil afhandlingsopgaven ikke omhandle regnskabsklasse A, C og D 

virksomheder. 

I afhandlingsopgaven vil jeg ikke inddrage andre erklæringstandarder selvom erklæring med 

sikkerhed også består af revision og review.  

I min afhandling er fokus rettet mod interessenternes holdning omkring assistanceerklæring 

og udvidet gennemgang. Interessenterne er registrerede og statsautoriserede revisorer, 

bankrådgiver samt kunder. Jeg er klar over at der er en hel del andre interessenter som 

læser/bruger disse erklæringer. Nogen er med til at påvirke revisionsbranchen, vælge og 

behandle de pågældende erklæringer mens andre bruger dem til analytiske formål. 

Interessenterne som ikke vil blive omtalt i denne afhandlingsopgave er blandt andet 

kreditorer, investorer, medarbejder, andre virksomheder, forening for danske revisorer, 

selskabsstyrelsen samt andre myndigheder.  
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1.4 Metode 

Dette afsnit har til formål at beskrive, hvordan min undersøgelsesproces og dataindsamling er 

foregået i afhandlingsprocessen.  

Min afhandlingsopgave henvender sig primært til vejleder, censor og til øvrige brugere som 

har interesse i revisionsverden samt kunder som står overfor valg imellem 

assistanceerklæring og udvidet gennemgang.  

Formålet er at undersøge om kunderne er klar over deres valgmuligheder i forbindelse med 

valg af erklæring, hvordan revisors rådgivning påvirker deres valg samt hvilke krav banken 

stiller i forhold til deres valg af erklæringer og ende ud i om kunder samt revisionsbranchen 

kan stille sig tilfreds med assistanceerklæringer. 

Min redegørelse af opgaven samt analyse og besvarelse vil tage udgangspunkt i den objektive 

indgangsvinkel.    

Formålet med afhandlingen er at der bliver taget udgangspunkt i den eksplorative 

problemstilling6. Jeg ønsker at belyse hvorvidt kunderne har kendskab til erklæringerne samt 

om de er bekendte med forskellen i graden af sikkerheden som erklæringskonklusionen 

udtrykker.  

På baggrund af lovgrundlag, bekendtgørelser og revisionsstandarder vil jeg kritisk forholde 

mig til de forskellige erklæringsmuligheder på årsrapporten som virksomhederne har 

mulighed for at vælge.  

For at opnå den tilstrækkelige viden, som er med til at føre mig igennem afhandlingen og nå til 

en udførlig og beskrivelige konklusion har jeg valgt at anvende videnskabsteoretiske 

overvejelser.  

                                                           
6 Den skinbarlige virkelighed, side 22-23 
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Figur 1 – Den hermeneutiske spiral 

Ved hjælp af videnskabsteoretiske overvejelser kan man fordybe sig i ovenstående 

hermeneutiske spiral figur 1 som er med til at illustrere fortolkningsprocessen. Det er vigtigt 

at kunne forstå og fortolke tekster. Dette begreb kan også bruges på interviews. Jeg vil bruge 

det i min afhandlingsopgave på den måde at jeg vil afholde interviews, på den måde vil jeg nå 

frem til indhentelse af beskrivelse fra informanterne, som efterfølgende bliver transformeret 

til en tekst.  

Derefter vil jeg fortolke, analysere og opnå ny forståelse. Det betyder at et interview er med til 

at videregive informationer og tanker fra det ene menneske til det andet7. Ved hjælp af denne 

teori kan man ende ud i en konklusion og besvare afhandlingens problemformulering. Jeg har 

afholdt 3 semistrukturerede interviews, 1 med bankrådgiver og 2 med kunder og disse 

kvalitative data udgør primære data i min afhandlingsopgave. 

Efter sund fornuft har jeg også valgt at grave i min egen viden og hukommelse og tage 

udgangspunkt i min egen erfaring i forbindelse med udarbejdelse af min afhandlingsopgave. I 

denne sammenhæng har jeg valgt at anvende vidensproduktionens grundelementer. 

                                                           
7 Andersen, Ib - Den skinbarlige virkelighed, Forlaget Samfundslitteratur, side 197 
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Processen omkring vidensproduktionens arbejdsgang kan opnås med flere praktiske faser 

ved hjælp af fire grundlæggende elementer og en række koblinger mellem disse, jf. 

nedenstående figur.   

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang8 

Ovenstående figur 2 forholder sig til hvordan forløbet er ved vidensproduktionens 

hovedelementer og arbejdsgange. Det er en kontinuerlig proces indtil man når frem til det 

planlagte mål. Som det fremgår af figuren er der i begyndelsen af processen en 

problemformulering som man ønsker at besvare. Forløbet i processen medfører mere viden 

og på baggrund af det ændrer man løbende på problemformuleringen.  

I vidensproduktionen er det vigtigt at man konstant understøtter viden med teori og empiri 

og hele tiden holder sig opdateret, indtil man når frem til konklusionen som besvarer 

afhandlingens problemformulering ud fra de fundne resultater.  

På baggrund af ovenstående tilgang har jeg valgt at anvende både primære og sekundære 

kilder i min afhandlingsopgave. De sekundære kilder er lærebøger fra min cand.merc.aud. 

uddannelse og primære kilder de eksisterende forskningsartikler som handler om min emne. 

Min undersøgelse tager også udgangspunkt i spørgeskemaer. Jeg har valgt at konstruere min 

spørgeskemaundersøgelse således at den indeholder både lukkede og åbne spørgsmål. 

Spørgeskema bruges som primær kilde med både indhold af kvantitative og kvalitative data.   

Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret med blot 39 respondenter ud af 92, hvilket i 

realiteten ikke er så stort, men samtidigt meget brugbar, fordi respondenterne er revisorer og 

er udvalgt meget omhyggeligt efter deres professionelle stilling samt erfaring.  

                                                           
8 Andersen, Ib - Den skinbarlige virkelighed, Forlaget Samfundslitteratur, side 25 
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Ved hjælp af spørgeskema og interviews vil jeg undersøge hvordan tre forskellige parter 

kigger på de samme erklæringer, samt belyse deres holdninger. 

 

1.4.1 Dataindsamling 

I min afhandlingsopgave er primære data baseret på både kvantitativ og kvalitativ empiri. Min 

undersøgelse består af spørgeskema og interviews. Resultatet af spørgeskemaerne som bliver 

besvaret med tal vil udtrykke de kvantitative9 data, imens resten af spørgeskemaet hvor jeg 

bruger åbentstående spørgsmål, vil besvarelsen vise kvalitativ data. Mit spørgeskema er 

baseret på en survey undersøgelse.  

De udvalgte interessenter vurderes at have holdning samt forventning til at kunne besvare 

mine spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen. Jeg har udsendt spørgeskemaet til alle 

relevante revisorer som er partner i Dansk Revision. Spørgeskemaet er blevet testet samt 

tilrettet inden den endelige udsendelse.  

Resultat af interviews vil blive analyseret som kvalitativ data. Der er nogen åbne spørgsmål 

som bliver anvendt til interviews, derfor vil der være mulighed for at få uddybende viden 

samt holdning fra de udvalgte respondenter. To interviews er afholdt med 

regnskabsbrugere/kunder og en med bankrådgiver/filialchef. Spørgsmål anvendt til 

interviews er også blevet testet samt tilrettet inden den endelige benyttelse.      

Formålet med indsamling af de primært data er at kunne foretage en brugbar 

holdningsanalyse omkring de to erklæringer som afhandlingen handler om. I sådan en analyse 

er der behov for at danne sig et øjebliksbillede af placering på markedet samt brugbarhed af 

udvidet gennemgang og assistanceerklæring. Interviews samt undersøgelsesspørgerskema vil 

sikre indsamling af data der kan besvare problemformuleringen og de tilhørende 

underspørgsmål.   

Primære data som er interview og undersøgelsesspørgeskema vil ikke være tilstrækkeligt, 

derfor er der også behov for sekundære data til at besvare problemformuleringen. De 

sekundære data består af lærebøger fra cand.merc.aud. uddannelsen, faglitteratur fra 

internettet samt bekendtgørelser, lovsamling og artikler.  

                                                           
9 Den skinbarlige virkelighed 2010, side 152 
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Sekundære data er med til at understøtte og verificere den primære data både på den 

teoretiske del og analytiske del. Udover lærebøger, faglitteratur fra internettet samt 

bekendtgørelse, lovsamling og artikler har jeg fra bankrådgiver/filialchef modtaget interne 

artikler som jeg vil anvende i min afhandlingsopgave og vedlægge som bilag 5. 

Med ovenstående fortælling omkring forløbet om indsamling af data føler jeg mig godt dækket 

ind til at kunne kommer igennem med min afhandlingsopgave hele vejen rundt og kunne 

besvare min opgave og nå frem til en konklusion på en fyldestgørende og kvalificeret måde. 

 

1.4.2 Kildekritik 

De fagbøger, artikler, pressemeddelelser, undersøgelser, undervisningsmateriale mm., som er 

brugt i forbindelse med afhandlingsopgaven vurderer jeg som brugbar, troværdig og ikke 

fejlbehæftede. Jeg har været kritisk overfor hver enkelt kilde i forbindelse med 

dataindsamling og har vurderet om kilden kunne anses for pålidelig.  

Jeg har ved interviews og spørgeskemaundersøgelse brugt særlig udvalgte respondenter, som 

er relevante på grund af deres viden inden for området. Selvom jeg ikke har et dybere 

kendskab til alle respondenter i spørgeskemaundersøgelsen, mener jeg at resultaterne af 

besvarelsen er troværdig på grund af revisorernes professionelle indstilling og holdning til 

revisionsbranchen overfor regnskabsbrugeren.  

Dansk Revisions virksomheder består af mange revisionsvirksomheder rundt om i landet og 

har forskellige størrelser. Spørgeskema besvarelserne er med til at give bredere perspektiv i 

forhold til den geografiske beliggenhed samt størrelse på virksomhederne.  

Der kan i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaundersøgelse opstå risici i forbindelse 

med fortolkning og læsning af spørgsmålene. Jeg har så vidt muligt forsøgt at imødekomme 

risici ved at udarbejde spørgeskema i tydeligt og klart sprog for at undgå misforståelser eller 

så vidt muligt reducere mulighederne for misforståelser. Spørgerskemabesvarelserne fremgår 

af bilag 1. 

Interviews og spørgeskema anses for at være pålidelige, fordi kriterierne omkring udvælgelse 

samt informering af informanterne er overholdt. Idet jeg har udarbejdet interviewguides og 

spørgeskema har været med til at præge besvarelsen på grund af den gode strukturering samt 

overblik over forventet brug af ressourcer.   
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I forhold til interviews er det vigtigt at finde ud af om informanterne har kendskab til udvidet 

gennemgang og assistanceerklæring samt nogen klare holdninger så de kan være med til at 

bidrage til afhandlingsopgavens videnskabelige formål.   

På baggrund af ovenstående empiri i min afhandlingsopgave vurderer jeg dette er 

tilstrækkeligt til at analysere, vurdere og besvare min problemformulering.        

 

1.4.3.Formål og målgruppe 

Erklæringsstandard for assistanceerklæring og udvidet gennemgang kan få en markant 

indflydelse på revisionsbranchen samt kontrol af B-virksomheder i praksis.  

Derfor er det videnskabsmæssige formål med denne afhandling at finde ud af hvilke 

holdninger revisionsbranchen har til assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang ved 

hjælp af semistrukturerede interviews samt spørgeskemaundersøgelse.  

Herudover analyseres bankrådgivernes, revisorernes og kundernes kendskab, holdning, rolle 

samt krav til sikkerhed i erklæringerne og begrundelse for om assistanceerklæring er brugbar 

hvis sikkerhed er lig nul.  

Opgaven henvender sig til alle der har interesse i at få indblik og kendskab til 

assistanceerklæring samt udvidet gennemgang, blandt andet vejleder og censor.  

 

1.5 Interessentanalyse 

I forbindelse med udarbejdelse af denne opgave vil ordet interessenter blive brugt ofte, fordi 

læseren/brugeren af udvidet gennemgang eller assistanceerklæringer kan betragtes som 

synonym for de forskellige segmenter af interessenter.     

For at sikre forståelse samt afklaring af interessegrupper vil jeg kort gennemgå hvilke 

interessentgrupper der findes og hvilke der vil blive anvendt i denne opgave. 

Der er to typer interessenter10: 

 Interne interessenter vil typisk være medarbejdere og ejer/ledelsen. Medarbejdere 

kan være dem som har interesse for læsning/brug af regnskabet eller 

økonomimedarbejdere som har indflydelse på det økonomiske forløb i virksomheden i 

forhold til bogholderi og økonomistyring. I denne afhandling vil medarbejdere 
                                                           
10 Power i projekter og porteføljer. Mette Lindegaard & John Ryding Olsson 2005, side 115-145 
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umiddelbart ikke have nogen interesse, da afhandlingen fokuserer på de interessenter 

som har indflydelse på erklæringerne som udvidet gennemgang eller 

assistanceerklæring. Eftersom ejer/ledelsen har indflydelse og er med til at beslutte 

hvilken erklæring der skal anvendes på regnskabet vil jeg selvfølgelig i opgaven 

anvende ejer/ledelsen som den primære interessent i min opgave besvarelse.  

 Eksterne interessenter vil typisk være kreditinstitutter/banker, revisorer, investorer, 

offentlige myndigheder samt leverandører. I denne afhandling har jeg ud fra eksterne 

interessenter valgt at fokusere på banker og revisorer. Bankerne er med til at vurdere 

om erklæringer er brugbar og revisorerne er helt klart med til at sætte præg på de to 

erklæringer eftersom de underskriver på erklæringerne.  

Fokus interessenter i afhandlingen vil være som illustreret i nedenstående figur: 

 

 

  

 

 

 

 
 

Figur 3 Interessenter, Kilde egen tilvirkning 

 

1.5.1 Ejer/ledelse 
Ejer/ledelsen er selvfølgelig en del af de interne interessenter eftersom de er med til at styre 

virksomhedens daglige forløb. De kan efter de gældende regler for erklæringer beslutte på 

den ordinære generalforsamling hvilken erklæring der skal anvendes på den kommende 

årsrapport eller ved stiftelse af et nyt selskab. På den ordinære generalforsamling eller ved 

stiftelse beslutter de også om de skal anvende en revisor. Selvom de beslutter at der ikke skal 

være tilknyttet nogen revisor til virksomheden kan de stadigvæk købe sig til nogen ydelser 

hos revisoren. Det kan være assistanceydelse og rådgivning. I forbindelse med deres valg skal 

Udvidet 

gennemgang/assistance 

erklæring 

Intern 

ejer/ledelse 

Ekstern 

banker 

Ekstern 

revisorer 
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ejer/leder have stort fokus på og få afdækket deres behov i forhold til omverdenen. Det er 

vigtigt at de tager stilling til hvad læseren/interessenterne kigger på og om de leverer den 

vare som læserne/interessenterne forventer.   

 

1.5.2 Banker 

Banker hører under eksterne interessenter som bruger kundernes årsrapport til at vurdere 

virksomheden. Hvis ejer/lederne har behov for at optage lån, forhøje eksisterende lån eller få 

et nyt engagement i et andet pengeinstitut vil banken altid lave en vurdering af 

virksomhedens kreditværdighed.  

Banken revurderer som regel hvert år kundernes engagement. De fleste bliver hvert år bedt 

om at indsende årsrapport samt budget for det kommende år til banken. I denne forbindelse 

kan de også godt finde på at kontakte virksomhedens revisor hvis der opstår spørgsmål. Efter 

behov bliver ejer/ledelsen også indkaldt til årsmøde. De møder bliver som regel også afholdt i 

selskab med virksomhedens revisor.  

 

1.5.3 Revisorer  

Revisorer hører også under eksterne interessenter. Jeg har i min afhandlingsopgave valgt at 

anvende registrerede og statsautoriserede revisorer.  Revisorer i dette segment har en meget 

interessant position. Kunderne/ledelsen beslutter hvilken erklæring deres virksomheds 

årsrapport skal laves efter.  

Revisorernes roller er interessant fordi de ikke har interesse i selve indholdet af årsrapporten 

men interesse i udarbejdelse af årsrapporten samt præsentationen af årsrapporten over for 

de relevante interessenter. De er med til at redegøre indholdet over for de relevante 

interessenter samt rådgive kunderne/ledelsen omkring mulighederne på baggrund af deres 

behov.  

Revisorerklæringen fortæller læserne/interessenterne hvilken rolle revisoren har haft i 

forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten samt om deres erklæring har givet anledning til 

nogen modifikationer eller fremhævelser.  

Revisorer har en kæmpe rolle og et stort ansvar overfor interessenter/omverden på de 

opgaver de udfører. Det er som sagt deres navn der bliver repræsenteret og står i spidsen for 
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de udførte opgaver for kunden. De kan både få et godt og et dårligt ry samt miste deres 

autorisation hvis de involverer sig i noget som ikke er efter reglerne.     

 

1.6 Forventningskløften 

I forbindelse med lempelsen og indførelsen af de nye erklæringstandarder vil de involverede 

interessenter selvfølgelig have forskellige forventninger. Interessenter til produkterne som 

udvidet gennemgang samt assistanceerklæringer er udbyder og modtager. Dette betyder at 

udbyder er revisor imens modtager er virksomheden. Ud over virksomheden kan vi også 

nævne offentligheden som modtager, fordi de også bruger virksomhedens regnskaber.  

”Forventningskløften”11 opstår når der er uoverensstemmelser imellem revisors arbejde og 

offentlighedens forventninger, selvom revisor i princippet udfører sit arbejde i 

overensstemmelse med lovgivningen. Forskellen ligger i hvad forstås og tillægges ved de 

ydelser som udføres. Typisk opstår forventningskløften når regnskabsbruger ikke er inde i 

revisors handlinger og ydelser og ikke er bekendt med omfanget af arbejdet. Det kan f.eks. 

være i forbindelse med når revisoren giver forskellige grader af sikkerhed på en udført 

handling. 

 Revisors erklæring i påtegningen bidrager ligeledes til kløften. Forventningskløften spiller en 

stor rolle og er relevant i forbindelse med virksomhedens samt revisorens forventning til de 

nye erklæringer som er udvidet gennemgang samt assistanceerklæring. Nedenstående figur 

viser at der er et tillidsforhold imellem regnskabsbrugere, revisorer samt offentligheden.   

 

Figur 4 Viser komponenter i forventningskløften12 

”Præsentationskløft” og ”rimelighedskløft” bliver brugt teoretisk om efterspørgsel og udbud 

af revisionsydelser. Når eksterne regnskabsbrugere vil have indblik i og en vurdering af 

                                                           
11 Kjeld Chr. Bog & Lars Kiertzner (2013) ”Professionsetik for revisorer”, side 14-16 
12 Kjeld Chr. Bog & Lars Kiertzner (2013) ”Professionsetik for revisorer”, side 15 
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hvordan ledelsen administrerer deres ansvar opstår begrebet efterspørgsel. Revisor udbyder 

ydelser der selvfølgelig skal være i overensstemmelse med regnskabsbrugernes rimelige 

forventninger.  

Rimlighedskløften belyser forskellen imellem det rimelige arbejde som samfundet forventer 

at revisor skal udføre og det som revisoren rent faktisk har udført. Præsentationskløften 

belyser offentlighedens opfattelse af det arbejde som revisor udfører. Præsentationskløften 

kan deles op i mangelfuldt arbejde og mangelfuld regulering. Mangelfuldt arbejde belyser at 

revisoren ikke har levet op til den kvalitet som arbejdet kræver. Mangelfuld regulering opstår 

når regnskabsbrugere stiller sig utilfredse selv om revisoren har udført arbejdet efter 

gældende lovgivning. Så længe revisor overholder loven så kan de ikke holdes ansvarlige 

overfor nogen mangler. 

Udfordringen ved forventningskløften er hvis regnskabsbrugere antager at alle fejl i en 

årsrapport er væsentlige. Dette gøre de i mange tilfælde, fordi regnskabsbrugerne er 

investorerne og ikke kan tolerere at der kan være fejl som er uvæsentlige. I forbindelse med 

revisionen anvender revisor hver gang et væsentlighedsniveau som er passende til de 

pågældende virksomheder.  

De fejl som revisor konstaterer i forbindelse med revisionen bliver nødvendigvis ikke rettet 

fordi de er under væsentlighedsniveau og ikke betyder noget for regnskabets helhed. 

Indirekte er væsentlighedsniveauet en af grundene til at forventningskløften opstår. 

Den grad af sikkerhed som revisor giver på udvidet gennemgang og assistanceerklæring gøres 

på baggrund af den pågældende lov og de omfatter ikke en fuldstændig sikkerhed. Derfor kan 

der opstå ”forståelseskløft” mellem forventningen op i mod revisorens arbejde. Det forventes 

også at revisoren er omkostningseffektiv.  

Derfor skal revisor i overensstemmelse med den pågældende lov anvende sandsynlighed, 

stikprøver og relevante analyser for at afdække mest muligt så regnskabet ikke indeholder 

fejlinformationer. Samtidig er regnskabsbrugerne nødt til at erkende at et regnskab ikke kan 

være 100% fejlfrit og at der kan opstå mindre fejl som ikke opdages. Hvis revisoren 

informerer om dette, er der stor chance for at øge regnskabsbrugerens forståelse som kan 
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medføre at forståelseskløften muligvis minimeres13.    

 

1.7 Opgavestruktur 

For at vise overblik og skabe sammenhængen i afhandlingsopgavens kapitler, vil opbygning 

illustreres i nedenstående figur 5. Strukturen vil belyse hvordan jeg vil præsentere, informere 

samt belyse, analysere og konkludere for at besvare min problemformulering. 

Afhandlingsopgave struktur er opdelt i fire dele som er sammensæt af 8 kapitler. I dette afsnit 

vil jeg beskrive hvert kapitels indhold om fremgangsmåde i forhold til afdækning af 

underliggende spørgsmål til hvert kapitel.  

 

       

  Indledende del  

 

  

Teoretiske og  
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Analyse del 

 

 

    

 

 Afsluttende del 

 

Figur 5 Opgavens struktur, Kilde egen tilvirkning 

                                                           
13 Kjeld Chr. Bog & Lars Kiertzner (2013) ”Professionsetik for revisorer”, side 14-16 
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Kapitel 1 - Den indledende del præsenterer afhandlingens problemformulering samt 

beskriver underspørgsmål som er med til at opnå den relevante viden, analyse og ender ud i 

besvarelse af afhandlingens hovedspørgsmål. Derudover vil jeg fastlægge og beskrive forløbet 

i min afhandlingsopgave omkring begrebsdefinition, afgræsning, formål og målgruppe, 

metode samt opgavestruktur, interessentanalyse samt forventningskløften.  

Kapitel 2 - Formål med den teoretiske del af opgaven er at belyse de teoretiske rammer for 

problemstillingen i opgaven. Først belyses revisionspligten i Danmark og dette gøres med 

regeringens lempelse af revisionspligten samt indsigt i assistanceerklæring og udvidet 

gennemgang. Dernæst sammenlignes assistanceerklæring med udvidet gennemgang og 

forskelle imellem sikkerheden og konklusionen i erklæringerne vil blive belyst.  

Kapitel 3 - Den empiriske del informerer og redegør for mine metodiske valg, herunder 

forklarer overvejelser samt forståelse for min tilgang til undersøgelsesmetoderne: 

semistrukturerede interviews samt spørgeskema. Kort introduktion af de tre informanter 

samt spørgeskema respondenter.    

Kapitel 4 - Den analytiske dels formål er at besvare problemformuleringen ved hjælp af den 

teoretiske samt empiriske del. Først diskuteres og vurderes hvad revisors rolle er i forhold til 

rådgivning af virksomhederne omkring assistanceerklæringer og udvidet gennemgang. 

Dernæst hvad virksomheders holdninger er til disse to erklæringer. Hvordan ser 

bankrådgivere på erklæringerne og hvilke krav stiller de til sikkerheden. Afslutningsvis vil jeg 

diskutere om assistanceerklæring er brugbar idet sikkerhed er lig nul ud fra revisorernes, 

kundernes samt bankrådgivernes synspunkt.   

Kapitel 5 - Den afsluttende dels formål er at konkludere på problemformuleringen samt 

foretage perspektivering, fremføre resultater som fortolkninger igennem videnskabelige 

proces med undersøgelse og analysedelen. Kapitlet vil vise det endelige resultat samt forløbet 

af processen ved at inddrage problemformulering, teori, empiri samt analyse.    
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2. TEORETISK DEL 

Den teoretiske del vil jeg bruge til at besvare underspørgsmål 1 fra min problemformulering.  

1. Hvad forstås ved erklæring med/uden sikkerhed og hvorfor opstår behovet for 

assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang? 

 Hvorfor opstår behovet for assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang  

 Hvori ligger forskellen mellem erklæringerne 

I dette kapitel vil jeg komme ind på revisionspligten i Danmark, lempelse af revisionspligten, 

de etiske regler som revisorer er underlagt samt begrebsrammen for udvidet gennemgang 

samt assistanceerklæringer.  

 

2.1 Revisionspligten i Danmark 

Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark bliver behandlet og reguleret efter 

Årsregnskabsloven (ÅRL). Årsregnskabsloven (ÅRL) er bygget op omkring en 

byggeklodsmodel som opererer med 4 regnskabsklasser, kravene til de 4 regnskabsklasser 

øges i takt med virksomhedens størrelse. Virksomhedernes regnskabsklasser inddeles ud fra 

balancestørrelse, omsætning og antal ansatte.  

 Regnskabsklasse A omfatter personlige virksomheder med fuld hæftelse og små 

virksomheder med begrænset ansvar, der ikke har revisionspligt.  

 Regnskabsklasse B omfatter små aktie- og anpartsselskaber og udgør 94% af alle 

danske virksomheder14. Med eller uden revision og begrænset hæftelse.  

 Regnskabsklasse C gælder mellemstore og store aktier- og anpartsselskaber. Med 

revisionspligt og begrænset hæftelse. 

 Regnskabsklasse D omfatter børsnoterede samt statslige aktieselskaber. Med 

revisionspligt og begrænset hæftelse. 

Regnskabsklasserne C og D er fortsat forpligtet gennem årsregnskabsloven til at få revideret 

deres årsregnskab15. I min afhandlingsopgave har jeg valgt udelukkende at benytte 

regnskabsklasse B-virksomheder. Det betyder at afhandlingen vil baseres på anparts- og 

aktieselskaber med begrænset hæftelse.  
                                                           
14 FSR Pressemeddelelse – Digitale regnskaber bliver en realitet. Udgivet 7. april 2011 
15 Folketinget – Bemærkninger til lovforslaget ”Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven”  
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2.2 Lempelse af revisionspligten 

Regeringen i Danmark har ikke været så hurtig til at indføre lempelse af revisionspligten i 

forhold til EU. Danmark har været forsigtig og holdt sig på sidelinjen sammen med Malta og 

Sverige mens andre lande har gjort brug af lempelsen. Regnskabsdirektiv i EU har siden 1978 

gjort det muligt at fravælge revisionspligten for små virksomheder, der svar til 

regnskabsklasse B-virksomheder i Danmark.  

Danmark har i flere år haft en målsætning om at skabe flere arbejdspladser og øge væksten og 

samtidigt lette de administrative arbejdsbyrder blandt danske erhvervsvirksomheder. Først 

fra 2006 har regeringen i Danmark besluttet sig til at give danske erhvervsvirksomheder 

mulighed for at anvende lempelse af revisionspligten og dermed kunne fravælge fuld revision. 

Regeringens mål har været at komme tættere på de lempelige europæiske regler og på den 

måde styrke den danske konkurrenceevne16.  

I Danmark har man lempet revisionspligten af flere omgange for små virksomheder. Fra 2006 

kunne man for første gang i Danmark fravælge revision og det var gældende for små 

virksomheder. Nedenstående figur 6 viser oversigt over udviklingen af lempelsen samt hvad 

størrelsesgrænserne var og er i løbet af årene. Fra 2010 blev størrelsesgrænserne udvidet og 

er også gældende i dag og fremgår af figur 6 felt 2. Selvom små virksomheder opfylder 

betingelserne for at fravælge revision er de ikke begrænset og har altid mulighed for at 

tilvælge revision eller review og fra 2013 erklæring for udvidet gennemgang.  

Regeringen i Danmark har fra 2013 valgt at indføre udvidet gennemgang som er en erklæring 

som er et alternativ til revision. Det har regeringen gjort for at fastholde deres mål om at 

skabe mere vækst og flere arbejdspladser. De har arbejdet målrettet for at nå frem til bedre 

rammer for regnskabsklasse B-virksomheder. Fuld revision som er baseret på ISA’er er meget 

omfattende og det betyder at erklæring med udvidet gennemgang har bedre 

rammebetingelser for små erhvervsvirksomheder, da de lettere kan leve op til gældende 

regler17. 

Nedenstående figur 6 illustrerer historisk overblik over lempelse af revisionspligten for B-

                                                           
16 Erhvervs- og selskabsstyrelsen – Rapport om revisionspligten for B-virksomheder (små 
virksomheder), udgivet marts 2005  
17 Folketinget – Bemærkninger til lovforslaget ” Lov om ændring af årsregnskabsloven og 
revisorloven”, 2012-2013 
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virksomheder i Danmark fra 2006 til 2017. 

1 2006-2009 

Små 
virksomheder 

Balancesum < 1,5 mio. kr. 

Nettoomsætning < 3 mio. kr. 

Antal ansatte < 12 personer 

Ingen revisionspligt 

 Assistance 
Tilvalg:  

 Review 
 Revision 

2 2010-2012 

Små 
virksomheder 

Balancesum < 4 mio. kr. 

Nettoomsætning < 8 mio. kr. 

Antal ansatte < 12 personer 

Ingen revisionspligt 

 Assistance 
Tilvalg:  

 Review 
 Revision 

3 2013- 

Små 
virksomheder 

Balancesum < 4 mio. kr. 

Nettoomsætning < 8 mio. kr. 

Antal ansatte < 12 personer 

Ingen revisionspligt 

 Assistance 
Tilvalg:  

 Review 
 Udvidet 

gennemgang 
 Revision 

 
4 2013-2015 

B – virksomheder 

Balancesum 4-36 mio. kr. 

Nettoomsætning 8-72 mio. kr. 

Antal ansatte 12-50 personer 

Revisionspligt 

 Udvidet 
gennemgang 

 Tilvalg:  

 Revision 
5 2016- 

B – virksomheder 

Balancesum 4-44 mio. kr. 

Nettoomsætning 8-89 mio. kr. 

Antal ansatte 12-50 personer 

Revisionspligt 

 Udvidet 
gennemgang  

Tilvalg:  

 Revision 
 

Figur 6 Lempelse af revisionspligten for B-virksomheder fra 2006-2017. Kilde egen tilvirkning 

Regnskabsklasse B virksomheder kan fravælge revision hvis de 2 år i træk ikke overstiger 

mindst 2 ud af 3 størrelsesgrænser på balancetidspunktet. Selvom erhvervsvirksomheden 

opfylder kravene om fravalg af revision skal der stædigvæk udarbejdes årsrapport og 
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indsendes til erhvervsstyrelsen efter årsregnskabslovens regler18.  

Hvis man beslutter sig for at fravælge revision og stadigvæk køber sig til revisorydelse i 

forbindelse med opstilling af årsrapporten, vil revisoren opstille årsrapporten efter erklæring 

for assistance med regnskabsopstilling. Viser ingen grad af sikkerhed. 

Hvis man beslutter sig for at anvende erklæring for udvidet gennemgang skal man have en 

revisor til at udarbejde årsrapporten. Revisoren kan nøjes med at udføre lidt færre 

revisionsmål, men samtidige udføre nogen andre nye analytiske arbejdshandlinger som 

dækker over de regler for erklæring efter udvidet gennemgang. Viser begrænset grad for 

sikkerhed19.  

 

2.3 Etiske regler for revisorer 

Ved at afgive en revisionspåtegning eller andre erklæringer med sikkerhed skal revisoren 

udføre sine arbejdshandlinger efter gældende regler og overensstemmelse med god 

revisorskik jf. revisorlovens §16, stk. 1. For at overholder reglerne om god revisorskik skal 

man opfylde nedenstående principper20.   

 Integritet 

Revisor skal i alle professionelle forretningsmæssige forbindelser være redelig og 

ærlig. Revisoren har meget at leve op til selvom de rådgiver virksomheden og 

modtager honorar fra virksomheden må de ikke glemme deres sociale og 

samfundsmæssige ansvar og skal derfor være gode til at afbalancere og håndtere 

konflikter med sine klienter om offentlighedens interesser.  

 

 Objektivitet 

Revisor skal kunne opfylde forudsætningerne om uafhængighed og kunne håndtere 

opgaverne med objektivitet uden at kunne blive påvirket af andre eller have nogen 

form for interessekonflikter der kan påvirke den professionelle og forretningsmæssige 

dømmekraft.   

 

                                                           
18 BDO Fravalg af revision, januar 2013 
19 Ernst & Young Udvidet gennemgang i stedet for revision, 2013 
20 Professionsetik for revisorer, Kjeld Chr. Bøg & Lars Kiertzner 2007, side 20-24 
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 Professionel kompetence og fornøden omhu 

Revisor er forpligtet til at udføre opgaverne efter de gældende regler i forhold til 

lovgivning. Derfor skal de løbende vedligeholde deres viden så opgaverne kan blive 

udført på det krævede niveau og korrekte lovgivning. Hvis opgaven kræver viden som 

revisoren ikke har kompetence til må revisoren afstå opgaven eller søge hjælp hos en 

kollega. Revisorerne har tvungen efteruddannelse som de skal overholde for at kunne 

sine viden og færdigheder på de krævende niveau.  

 

 Fortrolighed 

Revisor modtager mange informationer om kunden i forbindelse med udførelse af 

deres opgave som de har pligt til at holde fortroligt. Eftersom disse informationer ikke 

er offentlige tilgængelige må de ikke videregives til tredjemand uden ekstraordinær 

tilladelse med mindre det er juridisk eller professionel pligt som de skal opfylde for 

virksomheden.  

 

Revisor er omfattet af skarpe bestemmelser i straffeloven om tavshedspligten og 

derfor er det i forbindelse med den professionelle foreningsmæssige forbindelse meget 

vigtigt at revisor overholder tavshedspligten og ikke videregiver virksomhedens 

fortrolige informationer.      

 

 Professionel adfærd 

Revisor skal opføre sig ordentligt og undgå al adfærd som kan skade deres profession. 

De skal udføre opgaverne efter den gældende lovgivning.  

Ovenstående 5 etiske principper er med til at vise vejen frem for revisorerne og give dem 

overblik over hvad der forventes af dem i deres hverdag. Der er stort fokus på om revisoren 

overholder uafhængighed. Det betyder i praksis at revisor ikke må revidere for personer som 

står dem nært, det kan være familiemedlemmer eller gode venner. Revisor må heller ikke 

revidere selskaber som de har anparter eller aktier i eller anden form for interesse i.    

 



 
 

26 
 

2.4 Hvad forstås ved erklæring med/uden sikkerhed og hvorfor opstår behovet 

for assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang 

For at få en forståelse af udvidet gennemgang samt assistanceerklæring, belyses kort 

forskellene og lighederne på erklæringerne med/uden sikkerhed ud fra revisors 

arbejdshandlinger samt konklusion. Dernæst redegøres kort for regnskabspligten, 

regeringens tidligere lempelser samt baggrunden for udvidet gennemgang samt 

assistanceerklæring. På baggrund af historikken, vil jeg vurdere, hvorvidt udvidet 

gennemgang samt assistanceerklæring rent teoretisk kan blive en succes. Jo mere realistisk 

det er, jo større sandsynlighed er der for, at udvidet gennemgang samt assistanceerklæring vil 

få succes i revisionsbranchen.   

 

2.4.1 Hvad er erklæring med/uden sikkerhed 

En erklæringsopgave med sikkerhed er en opgave, hvor revisor udtrykker en konklusion med 

det formål at øge graden af tillid til årsrapporten21. Det betyder, at revisor ved sin påtegning 

har udført nogle arbejdsopgaver i henhold til den enkelte standard for at sikre, at regnskabet 

ikke indeholder væsentlige fejl og misinformationer. Grundigheden af det arbejde revisor 

udfører, afspejler sig i påtegningen og i graden af sikkerhed, som erklæringen kræver. 

Sikkerheden varierer alt efter erklæring, dækkende fra høj grad af sikkerhed til begrænset 

sikkerhed. Jo højere grad af sikkerhed erklæringen er afgivet med, jo mere dokumentation og 

dermed revisionsbevis kræves.  

Nedenstående figur giver et overbliv over de arbejdshandlinger, revisor udfører alt efter 

graden af sikkerhed:  

                                                           
21 International begrebsramme for erklæringer med sikkerhed. FSR’s revisionstekniske udvalg 2012 
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Figur 7 viser forskelle ved revision, udvidet gennemgang, review og assistance.  

Ovenstående figur viser at assistanceerklæringer ingen sikkerhed giver og har færrest 

handlinger, mens review og udvidet gennemgang giver begrænset sikkerhed og en del flere 

handlinger, hvorefter revisionen ligger i toppen med høj grad af sikkerhed og derfor kræver 

størst dokumentation samt flest handlinger.  

I det følgende afsnit vil jeg belyse de væsentligste forskelle mellem assistanceerklæringer og 

udvidet gennemgang. Strukturen vil være følgende: 

 Revisors formål 

 Arbejdshandlinger  

 Konklusion 

 

2.4.2 Hvor i ligger forskellen mellem erklæringerne 

For at nå frem til en forståelse af hvorfor behovet opstår for assistanceerklæring og udvidet 

gennemgang og hvad erklæringen med/uden sikkerhed betyder, vil jeg i min 

afhandlingsopgave kort belyse forskellene på erklæring med og uden sikkerhed ud fra 

revisors arbejdshandlinger og konklusion.  

I dag findes der fire typer erklæringer som revisor kan afgive i forbindelse med de forskellige 

opgaver revisor kan udføre. 
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De fire typer erklæringer er følgende: 

 Revision (erklæring med høj sikkerhed) 

 Udvidet gennemgang (erklæring med begrænset sikkerhed) 

 Review (erklæring med begrænset sikkerhed) 

 Assistance erklæring (erklæring uden sikkerhed) 

 

Min fokus område i afhandlingsopgaven vil være udvidet gennemgang og assistance 

erklæring.  

 

2.4.3 Assistanceerklæring 

Erklæring om assistance med regnskabsopstilling udføres efter standarden ISRS 4410 DK. 

Assistanceerklæring med opstilling af årsrapporten udtrykker ingen form for sikkerhed, fordi 

revisor ikke verificeres. Assistanceerklæring udtrykker kun at revisor har ydet assistance med 

regnskabsopstilling.  

 

Formål 

”med en assistanceopgave er, at revisor anvender regnskabsmæssig ekspertise i modsætning til 

revisionsekspertise til at indsamle, klassificere og summere regnskabsmæssige oplysninger”22 

Målet med denne erklæring er at revisor kan sammenfatte de givne regnskabsoplysninger til 

et forståeligt regnskab.  

 

Arbejdshandlinger 

Assistanceopgave skal planlægges på en måde så arbejdet bliver effektivt. Der er krav om at 

revisoren opnår kendskab til virksomheden.  

Revisoren skal anvende sin regnskabsmæssige viden til at opstille årsrapporten korrekt, 

årsrapporten skal være overskuelig, forståelig samt sørge for at overholde god revisorskik. 

Hvis revisoren kommer ud for at der er forhold som er forkerte eller ufuldstændige, skal 

revisoren sørge for, i samarbejde med virksomheden, at de utilfredse forhold bliver rettet. 

Hvis ikke de forkerte eller ufuldstændige forhold bliver rettet skal revisoren fratræde fra 

                                                           
22 ISRS 4410 DK, punkt 3 
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denne opgave. Det er vigtigt at revisoren begrunder sin fratrædelse over for virksomhedens 

ledelse.   

 

Konklusion 

Assistanceerklæring skal klart og tydeligt understrege at der ikke udtrykkes sikkerhed om at 

de regnskabsmæssige oplysninger i årsrapporten er korrekte. Ud fra revisors erklæring skal 

der tydeligt fremgå at der hverken er tale om review eller revision. Der afgives ingen form for 

konklusion med modifikationer eller fremhævelser som man gøre i de andre erklæringstyper.  

Erklæring med regnskabsopstilling kan indeholde følgende: 

Ledelsen har ansvaret for årsrapporten. ”Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet 

og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom”23. 

Revisorerne har opstillet regnskabet på baggrund af oplysningerne fra ledelsen. De har ikke 

udført hverken revision, udvidet gennemgang eller review24. 

 

2.4.4 Udvidet gennemgang 

Når en klasse B-virksomhed opfylder kravene i ÅRL §135 stk. 1, kan denne få udarbejdet en 

årsrapport efter udvidet gennemgang, der er bygget på ISRE 2400 (ajourført) og giver en 

begrænset sikkerhed.  

 

Formål 

”sætte revisor i stand til på basis af de udførte handlinger at udtrykke en konklusion om, 

hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven”25 

  

                                                           
23 ISRS 4410 DK, bilag 2 
24 ISRS 4410 DK 
25 Bekendtgørelse om godkendte revisorer erklæringer, bilag 1 afsnit 5 
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Arbejdshandlinger 

Revisor udfører review handlinger for at opnå begrænset sikkerhed for sin konklusion i 

årsregnskabet. Derudover udfører revisor fire supplerende handlinger med henblik på at 

opnå yderligere sikkerhed for en konklusion i forhold til review: 

1. Indhente oplysninger fra tingbog, personbog og bilbog 

2. Indhente oplysninger fra advokat 

3. Engagementsforespørgsler 

4. Afstemning af indberetninger til Skat 

 

Ovenstående handlinger bygger på objektive kriterier og skal alene finde sted, hvis de er 

relevante og ikke ud fra vurdering af væsentlighed og risiko. 

Betegnelsen udvidet gennemgang henviser til de elementer, som erklæringen indeholder. 

Gennemgang står for review, mens ”udvidet” står for de supplerende handlinger, revisor skal 

udføre i forhold til review. Begge elementer er valgt ud fra de mindre virksomheders 

karakteristika og er således tilpasset de ejerledede virksomheder. Beslutningen om hvilken 

erklæring årsrapporten skal aflægges med skal ske på ordinær generalforsamling26. 

 

Konklusion 

Formålet med de supplerende handlinger er at øge sikkerheden i revisors konklusion og 

reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt niveau. Denne afgørende forskel i forhold til 

review gør, at revisor afgiver en positiv erklæring på, hvorvidt årsregnskabet er retvisende 

eller ej i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

2.5 Delkonklusion 

Erklæringer med og uden sikkerhed består af fire forskellige former for erklæringer. Som det 

fremgår af ovenstående afsnit har jeg valgt at fokusere på to erklæringer som er udvidet 

gennemgang og assistanceerklæring.  

Erklæring med udvidet gennemgang er med begrænset sikkerhed og udarbejdes efter ISRE 

2400. Revisoren skal være i stand til at udføre handlinger og derefter udtrykke konklusion om 

hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede i forhold til regler efter årsregnskabslove.  

                                                           
26 Bekendtgørelse om godkendte revisorer erklæringer, bilag 1 afsnit 4 
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Assistanceerklæring med regnskabsopstilling udarbejdes efter standarden for ISRS 4410 DK. 

Erklæringen afgives uden sikkerhed. Ledelsen har ansvaret for regnskabet. Revisoren 

assisterer kun med opstilling af regnskabet på baggrund af de givende oplysninger fra 

ledelsen. Revisoren har pligt til at reagere hvis de finder ud af at der er fejl eller mangler, de 

skal oplyse ledelsen om hvad der skal rettes, og reagerer ledelsen ikke på dette kan revisor 

vælge at fratræde fra opgaven. Revisoren har pligt til at forklare fratrædelse til ledelsen.  

Forskellen mellem erklæringerne ligger i at udvidet gennemgang udtrykker erklæring med 

begrænset sikkerhed imens assistance ikke udtrykker nogen form for sikkerhed.  

Behovet for disse to erklæringer er opstået i forbindelse med lempelse af revisionspligten. 

Regeringen har med lempelsen en målsætning om at skabe flere arbejdspladser, øge vækst og 

lette arbejdsbyrder blandt danske erhvervsvirksomheder. Regeringens mål har været at 

komme tættere på de lempelige europæiske regler og på den måde styrke den danske 

konkurrenceevne.  
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3. EMPIRISK DEL 

For at skabe overblik over hvordan jeg er nået frem til mine resultater som bliver belyst i 

analyse delen vil jeg forklare min tilgang til spørgeskema samt interviews.  

 

3.1 Empirisk tilgang 

I den første del introduceres de tre informanter. Dernæst vil jeg gennemgå hvordan min 

fremgangsmåde har været i forbindelse med interviews samt spørgeskema, herunder 

undersøgelsestilgang i forbindelse med pilotprojekt, indramning af interviews, 

transskribering og analysemetode. 

 

3.2 Introduktion af informanter 

Først beskrives to kunder og så en bankrådgiver. Dernæst beskrives tilgang til 

spørgeskemaundersøgelse. 

 

3.2.1 Kunde Thomas Dyg 

Thomas Dyg er 43 år gammel og har 2 selskaber. Selskabets erklæringer er baseret på 

assistanceerklæringer. Thomas Dyg er i film branchen. Selskabets revisor er Dansk Revision 

og det har de været i mange år. Kunden har også haft den samme bankforbindelse i de sidste 

mange år27. 

 

3.2.2 Kunde anonym F 

Kunden vil gerne være anonym i forbindelse med sit interview. Kunde F er omkring 50 år. 

Han har været selvstændig erhvervsdrivende i mange år og har 7 selskaber som både er 

baseret på assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang. Kunde F er indenfor ejendoms- 

og hotelbranchen. Kunden er inde i administration og lidt service virksomhed, forskellige 

brancher fordelt på 7 forskellige selskaber28. 

 

                                                           
27 Bilag 2 Interview med kunden Thomas Dyg 
28 Bilag 3 Interview med kunden anonym F 
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3.2.3 Filialdirektør/bankrådgiver anonym J 

Bankrådgiveren vil gerne være anonym i forbindelse med sit interview. Bankrådgiveren er 53 

år gammel og har arbejdet i Arbejdernes Landsbank i 7 år og været 35 år i branchen. 

Bankrådgiveren arbejder primært med erhvervskunder29.   

 

3.2.4 Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaundersøgelse er sendt til 92 partnere/revisorer fra Dansk revision. 

Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret med blot 39 respondenter. Respondenterne er 

revisorer og er udvalgt meget omhyggeligt efter deres professionelle stilling samt erfaring30. 

 

3.3 Interviews og spørgeskemaguides 

Jeg har udarbejdet to forskellige interviewguides og en spørgeskemaguide, som er målrettet 

mod ovenstående to informantgrupper samt spørgeskemaguide til revisorer/partnere i Dansk 

Revision. Guiderne er bygget op efter nedenstående fire underspørgsmål fra 

problemformuleringen som i mine interview og spørgeskema bliver til hovedspørgsmål: 

  

 Hvad er revisors rolle i forhold til rådgivning om assistanceerklæringer samt udvidet 

gennemgang? 

 Hvad er virksomhedernes holdning til valg af assistanceerklæringer eller udvidet 

gennemgang? 

 Hvordan ser banksektoren på assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang, hvilke 

krav til sikkerhed stiller banken?  

 Hvor brugbar er assistanceerklæringer idet sikkerheden er lig nul? 

 

Både de to interviewguides og spørgeskemaguide er ens på den måde, at de indeholder de 

samme 4 spørgsmål. 

Spørgsmål 1 er valgt for at belyse for at finde ud af hvad revisors rolle er i forhold til 

rådgivning, for at se om kunderne selv har en mening omkring valg af erklæring eller om 

revisor påpeger hvilken erklæring der er nødvendig for kunden. Det er samtidig for at finde 

                                                           
29 Bilag 4 Interview med bankrådgiver anonym J 
30 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision 
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ud af hvilket forhold revisoren har til kunden, og for at se om revisorens rolle er væsentlig.  

Spørgsmål 2 er formuleret for at belyse om virksomhederne kender til de forskellige 

erklæringer, om de forstår indholdet i erklæringerne og om de er i stand til at vælge den 

relevante erklæring på baggrund af deres viden om erklæringerne eller om de er blevet oplyst 

om dem fra en anden kilde, som i denne opgave vil være revisor.  

Spørgsmål 3 er stillet for at se banksektorens syn på erklæringstyperne og for at se hvad 

deres holdning er omkring sikkerheden bag erklæringerne. Det er for at se om banken 

udelukkende bruger årsrapporten som baggrund for sikkerheden, eller om der er andre 

faktorer der spiller ind, når der er tale om virksomhederne skal have kreditfaciliteter.  

Spørgsmål 4 er anvendt til at finde ud af via de 3 tidligere spørgsmål om sikkerheden i 

assistanceerklæringer er lig med 0, og hvordan kunderne, revisorerne og banksektoren ser på 

sikkerheden i assistanceerklæringer.  

 

3.3.1 Det empiriske udbytte til analysen 

På baggrund af interviews og spørgeskemaundersøgelse har jeg udvalgt nogen citater som jeg 

mener er relevante til brug for analysen. Citaterne er med til at føre mig igennem min analyse 

og nå frem til besvarelse af min problemformulering. 
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4. ANALYSE DEL 

I denne analyse del vil spørgeskema samt interviewene blive diskuteret og analyseret. 

Derudover vil jeg i min afhandlingsopgave inddrage den teoretiske del, interessentanalyse, 

forventningskløften, analyse undersøgelse af CBS, analyse undersøgelse fra FSR samt 

tidsskriftet Danske Revisorer.   

Analysen vil besvare underspørgsmål 2, 3, 4 og 5. Analysen er opdelt i 4 dele som svar til de 4 

nedenstående underspørgsmål.  

 Hvad er revisors rolle i forhold til rådgivning om assistanceerklæringer samt udvidet 

gennemgang? 

 Hvad er virksomhedernes holdning til valg af assistanceerklæringer eller udvidet 

gennemgang? 

 Hvordan ser banksektoren på assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang, hvilke 

krav til sikkerhed stiller banken?  

 Hvor brugbar er assistanceerklæringer idet sikkerheden er lig nul? 

I den første del af analysen vil det blive belyst hvad revisorens rolle er i forhold til rådgivning 

om assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang. Revisorerne spiller en stor rolle i 

virksomhedens beslutninger, fordi de er den professionelle rådgiver som er med til at holde 

virksomhederne på det rette spor samt rådgive omkring valg af den rigtige beslutning ifølge 

teorien. Besvarelserne ud fra spørgeskema vil belyse og de gøre det efter bogen eller ud fra 

andre parametre.  

I den andel del vil der blive belyst hvad er virksomhedens holdning til valg af 

assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang. Kundernes holdning kan være afgørende 

for hvordan assistanceerklæringer påvirker revisionsbranchen. I praksis kan resultatet blive 

noget helt andet meget anderledes end teori, hvorfor interviews er meget vigtige.  

I den tredje del vil det blive belyst hvordan banksektoren ser på assistanceerklæringer samt 

udvidet gennemgang og hvilke krav til sikkerhed banken stiller. Jeg vil i den tredje del 

diskutere bankens holdning til assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang, med 

udgangspunkt i interview.  
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I den fjerde del af analysen vil det blive belyst om assistanceerklæringer er brugbare i det 

sikkerhed er lig nul. Her vil jeg bruge hele analysen samt tage udgangspunkt i teorien og holde 

dem op mod hinanden for at vurdere om assistanceerklæring er brugbar, når sikkerheden er 

lig nul.  

 

4.1 Hvad er revisors rolle i forhold til rådgivning om assistance erklæringer 

samt udvidet gennemgang 

I dette afsnit af min afhandlingsopgave vil jeg finde ud af hvad er revisors rolle i forhold til 

rådgivning om assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang. Det vil jeg belyse blandt 

andet på baggrund af spørgeskemaundersøgelse. Der indgår i alt 39 respondenter af dem har 

svaret på min spørgeskemaundersøgelse. Alle deltagere i undersøgelsen er partnere i Dansk 

Revision.  

 

Figur 8 Kilde: egen tilvirkning spørgeskema undersøgelse bilag 1 sp. 1. 

Besvarelsen viser at 97,44% af respondenterne er godkendte revisorer, registreret eller 

statsautoriserede revisorer samt underskiftsberettigede. Der er kun en som ikke er godkendt 

revisor og kan ikke underskrive på erklæringer med sikkerhed.  

På grund af min analyse omkring hvad revisorer rådgiver kunderne til at vælge er det meget 

vigtigt at den størstedel af respondenterne er underskiftsberettigede. Så jeg ikke risikerer at 

rådgivning bliver påvirket af personlige karakter31. 

 

                                                           
31 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision – spørgsmål 1 
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Figur 9 Kilde: egen tilvirkning spørgeskema undersøgelse bilag 1 sp.2. 

Respondenterne er fordelt således at de fleste er mand 89,74% og kun 10,26% er kvinder. 

Gennemsnitsalder på responserne er 50 år32. Ifølge figur 1 er størstedel registrerede revisorer 

og de fleste er færdiguddannet for mange år siden, og har derfor mange års erfaring med den 

fulde revisionspakke.    

 

Figur 10 Kilde: egen tilvirkning spørgeskema undersøgelse bilag 1 sp. 3. 

Respondenterne har tilsammen 11.075 kunder og de er fordelt som vist i ovenstående figur 3. 

Assistanceerklæringer vinder frem med 51%, dernæst kommer revision med 23%, review 

med 17% og udvidet gennemgang til sidst med 9%. Undersøgelsen viser at flere og flere 

vælger assistanceerklæring, det vil sige erklæring uden sikkerhed derfor bliver det meget 

interessant at finde ud af hvilke kriterier der indgår i deres beslutning og om der opstår 

modstrid i forhold til banksektor33. 

                                                           
32 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision – spørgsmål 2 
33 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision – spørgsmål 3 
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Udvikling i anvendelse af udvidet gennemgang kontra assistanceerklæringer er væsentligt 

anderledes i det at kun er 9% af kunder der anvender udvidet gennemgang i denne 

undersøgelse. Det bliver spændende af finde frem til hvorfor assistanceerklæringer vinder 

mere frem og ikke udvidet gennemgang.  

Derfor har jeg valgt at spørge revisorerne om hvilke kriterier der indgår i deres rådgivning 

når de bistår kunden med valg af den relevante erklæring for deres virksomhed. Dette vil 

blive belyst senere i afhandlingsopgaven. Revisorerne vurderer at den generelle prisreduktion 

mellem disse to erklæringer ligger på 26% i gennemsnit34. 

FSR skriver en artikel i 2014 om en undersøgelse hvor overskriften er assistanceerklæringer 

vinder frem. Undersøgelsen er lavet på baggrund af 700.000 erklæringer og undersøgelsen 

viser fremskridt i anvendelse af erklæringer om assistance.  

Årsagen til udviklingen er mindre omkostninger til dokumentation samt ingen krav til 

kvalitetskontrol. Det betyder at den eksterne interessentgrupper og revisorerne, ikke er 

pålagt kvalitetskontrol. Dette medfører at revisorerne ikke løber nogen risiko og har ingen 

krav til dokumentationsarbejde. På baggrund af denne assistanceerklæring og lempelige krav 

til revisorerne er det muligt at den interne interessentgruppe, kunderne, let kan blive 

påvirket, så de vælger assistanceerklæring for at opnå omkostningsbesparelse.  

Ifølge revisorerne er det vigtigste selvfølgelig at de får afdækket kundernes forventninger i 

forhold til den erklæring de anvender på årsrapporten. Derfor er det et fokus område at 

præsentere erklæringerne på den mest rimelige måde overfor kunderne og samtidige 

afdække samfundsmæssige forventninger. Revisorerne er med til at afdække regeringens 

samt kundernes behov og mest muligt tilpasse sig alles behov så der mindst muligt opstår 

”forventningskløft”35. Det vil sige uoverensstemmelser imellem revisors arbejde og 

offentlighedens forventninger. Dette kan give anledning til udfordringer selv om revisoren gør 

sit arbejde efter lovgivningen.  

Undersøgelsen viser at regnskabsklasse B (små), er stadigvæk lidt tilbageholdende i forhold 

til assistanceerklæringer, der er stadigvæk 75% som ikke har fravalgt revisorerklæring. Imens 

er der i regnskabsklasse A flere assistanceerklæringer end erklæringer med sikkerhed. Og der 

                                                           
34 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision – spørgsmål 4 
35 Kjeld Chr. Bog & Lars Kiertzner (2013) ”Professionsetik for revisorer”, side 14-16 
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er endnu større fremskridt i anvendelse af budgeterklæringer, skattemæssige erklæringer 

samt erklæringer om andre regnskabsopstillinger end årsregnskaber. 

”Revisorerne blev spurgt, om de anbefaler deres klienter at vælge en erklæring om assistance 

med opstilling af regnskab, når klienten har denne valgmulighed. Hertil angiver 58 %, at de vil 

anbefale dette meget ofte eller ofte, 24 % engang imellem, og kun 18% aldrig eller næsten 

aldrig”36. 

Undersøgelsen peger på at valg af assistanceerklæring frem for erklæring med sikkerhed er 

præget af revisorers præferencer for valg af erklæringer. Den eksterne interessentgruppe, 

revisorerne, præsenterer og rådgiver anbefaler assistanceerklæringen overfor den interne 

interessentgruppe, kunderne.  

Eftersom der er sket store fremskridt i valg af assistanceerklæring på det danske marked 

bliver det spændende at undersøge om udviklingen skyldes at den eksterne 

interessentgruppe, revisorerne, foretrækker denne erklæring eller om den interne 

interessentgruppe, kunderne, gør det primært på baggrund af omkostningsbesparelse eller 

om der er andre parametre der påvirker kundens valg af erklæring.  

Grunden til at mange vælger assistanceerklæringer ud fra analysen sker på grund af mindre 

arbejdsbyrde samt lavere revisorhonorar. Valg af assistanceerklæring er firmapolitik og skal 

overvejes nøje, fordi forkert valg kan føre til at omverdens opfattelse af virksomheden kan 

påvirkes væsentligt negativt.  

 

4.1.1 Revisors holdning til lempelsen af revisionspligten 

Den største del af revisorerne mener at det er helt fint at der er sket ændringer i forbindelse 

med lempelse af revisionspligten, fordi revisionen er for tung i forhold til størrelsen af 

kunderne. De mener at der er behov for de små selskaber som ikke har væsentlig interesse for 

eksterne interessenter som kreditgiver, samarbejdspartner, investorer, offentlige 

myndigheder samt leverandører.  

Derudover mener de selvfølgelig at der stadigvæk skal være fokus på en korrekt årsrapport 

samt erklæring. Revisorerne skal råbe op såfremt der er forhold som åbenlyst er 

                                                           
36 Assistanceerklæringer vinder frem – fra undersøgelsen af de lidt under 700.000 årlige erklæringer, 
dansk revisorer FSR, 9. april 2014 
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problemfyldte i regnskabet og bede kunden om at opgradere erklæring til revision. Ofte giver 

det kun en mindre betydning hvilken type erklæring kunden vælger, fordi det oftest er 

revisorerne der assisterer kunden både med bogføring og regnskabsudarbejdelse. Derfor 

kommer de hele vejen rundt og sikrer sig at der er styr på regnskabsposterne. Revisor kan 

altid og bør rådgive kunderne om at opgradere til erklæring med revisionspligt hvis de kan se 

at der er områder som kan give anledning til problemer eller at det på en eller anden måde 

forventes af omverdenen.    

For små B klasse virksomheder er det meget unødvendigt med dokumentationsarbejde der er 

forbundet med revisionspligten. Derfor er det fornuftigt at der er mulighed for at graduere 

revisors arbejde efter kundens størrelse og kompleksitet.  

En mindre del af revisorerne mener et det er helt forkert at der er sket lempelse af 

revisionspligten. De mener at men svækker troværdigheden og giver større mulighed for 

besvigelse til dem som ikke ønsker at overholde reglerne og udarbejde årsrapporten med et 

retvisende billede. Grundlæggende vil lempelsen alt andet lige medføre større risiko for 

tilsigtede og utilsigtede uregelmæssigheder i regnskabsaflæggelsen.  

Derfor savner de lidt større kontrol af Erhvervsstyrelsen samt Skat på årsrapporter som ikke 

har en erklæring med nogen form for sikkerhed og muligvis slet ikke er godkendt af 

registreret/autoriseret revisor. Der burde være større fokus på de virksomheder som vælger 

at fravælge revision og udarbejde regnskabet selv. Der skal ikke være mulighed for at anvende 

denne erklæring som skjulested for virksomheder med tvivlsom karakter.  

Revisorerne mener ikke at regeringen med denne lempelse letter de administrative 

arbejdsbyrder. De mener at det alene er en omkostningsmæssig lempelse for 

virksomhederne. 

Eftersom revisorerne ikke er underlagt kvalitetskontrol i forbindelse med udarbejdelse af 

årsrapport efter assistanceerklæring kan de nedsætte prisen på deres honorar og på den 

måde skabe omkostningsmæssig lempelse for virksomheden.  
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Det gode regeringen har formået at opnå ved lempelsen er at den danske selskabsstruktur nu 

er på konkurrencemæssigt niveau med udenlandske selskabsformer37. 

Regeringens målsætning med lempelsen var at skabe flere arbejdspladser, øge væksten, lette 

de administrative arbejdsbyrder blandt danske erhvervsvirksomheder og komme tættere på 

de lempelige europæiske regler og på den måde styrke den danske konkurrenceevne38. 

Med denne lempelse er regeringen med til at give mulighed for mere udvikling blandt danske 

erhvervsvirksomheder samt mulighed for at de udenlandske virksomheder lettere kommer til 

det danske marked. Det ser ud til at regeringen er godt på vej til at opnå de forskellige mål i 

forbindelse med lempelsen. Det kan man også konstatere ud fra den positive udvikling blandt 

brug af erklæringen. Det eneste som revisorerne modsiger i forhold til regeringen er at 

revisorerne mener at den administrative arbejdsbyrde ikke er lettere og det mener de på 

baggrund af at kunden skal gøre de samme handlinger som de har gjort indtil nu og der 

forventes det samme af revisorerne.  

Både kunden og omverden forventer at der er styr på årsrapporten som revisoren har bistået 

med.  Revisorerne sparer kun tid ved at de ikke skal dokumentere deres arbejde eftersom 

lempelsen har medført at assistanceerklæringer ikke er underlagt kvalitetskontrollen.  

 

4.1.2 Kriterier der indgår i din rådgivning når du bistår kunder med at vælge den 

relevante erklæring for virksomheden 

Revisorerne vælger at rådgive kunder med udgangspunkt i kundebehov men der indgår 

selvfølgelig også andre kriterier som grafen viser nederunder.     

 

                                                           
37 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision – spørgsmål 5  
38 Erhvervs- og selskabsstyrelsen – Rapport om revisionspligten for B-virksomheder (små 
virksomheder), udgivet marts 2005  
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Figur 11 Kilde: egen tilvirkning spørgeskema undersøgelse bilag 1 sp. 6. 

Revisorerne mener at kunderne for det meste ikke vil kende forskel på erklæringstyperne. 

Derfor spiller revisorerne en stor rolle i forbindelse med valg af den rigtige erklæring. 

Fordelingen er sådan at 100% tager hensyn til kundebehov. Det gøre de fordi mange små 

kunder har brug for at være omkostningsbevidste og på den måde kan de vælge en billigere 

erklæring frem for fuld revision. Det er også vigtigt at vælge den erklæringstype der giver 

mest mening og værdi i forhold til kundernes virksomhed.  

Det er meget vigtigt at der bliver taget udgangspunkt i virksomhedens interessenter, mener 

54% af revisorerne. Man kan ikke anbefale kunden en erklæring som udvidet gennemgang 

eller assistance hvis kreditinstituttet kræver fuld revision. Det er ofte finansieringskilder samt 

andre interessenter som afgør muligheden for valg af erklæringstype. Kunder som ikke har 

behov for fremmed finansiering eller har særinteresser fra tredjemand kan vælge en 

revisorerklæring med lav grad af sikkerhed. Sikkerhed i den pågældende erklæring ligge på 

en 3. plads med 46%.  

Revisorernes opfattelse er at kunderne er villige til at vælge erklæring med laver sikkerhed på 

baggrund af prisen. Derfor er det vigtigt at forklare kunderne hvor forskellen ligger i forhold 

til de enkelte erklæringer med sikkerhed. Hvis der er flere ejere betyder den øgede sikkerhed 
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at revisor er nødt til at gå dybere ned i arbejdet og dermed kan afdække eventuelle 

uhensigtsmæssigheder.  

Revisorer gøre sig umage med at rådgive kunderne og at vælge den passende erklæring i 

forhold til virksomhedens størrelse samt behov. Revisorerne mener at de resterende 4 

kriterier som revisors risiko i erklæring, kvalitetskontrol, arbejdsbyrde samt andet kan 

betragtes som sekundære kriterier og er mindre vigtige i forhold til valg af erklæringstyper og 

at de bare følger med på baggrund af de primære kriterier som kundebehov, interessenter 

samt sikkerhed39. 

 

4.1.3 Hvorfor anbefaler du generelt udvidet gennemgang frem for andre erklæringer 

Revisorerne anbefaler udvidet gennemgang og rådgiver kunderne i forbindelse med hvilke 

muligheder de har i forhold til virksomhedsstørrelse og kundebehov. Samtidig synes de at 

udvidet gennemgang er et godt alternativ i forhold til fuld revision eller hvis kunden skal 

opgradere fra assistanceerklæring samt review. Det er ikke alle selskaber som har behov for 

fuld revision, derfor er det godt at man kan vælge en mindre pakke som stadigvæk viser en 

højt grad af sikkerhed og udtrykker en konklusion. 

Revisorerne mener at udvidet gennemgang fint dækker kundens og omverdens behov fordi 

den udviser en god grad af sikkerhed. Det vigtigste er at kunden sikrer sig at erklæringen er 

tilfredsstillende overfor de relevante interessegrupper, hvilket er særligt vigtigt når der er 

flere aktionærer i spil, bankfinansiering, behov for grossistkreditter, deltagelse i offentlige 

udbud, modtagelse af offentlige tilskud mm. Man skal fokusere på at få afdækket alle faktorer 

som har indflydelse på den gældende virksomheds erklæring.  

Revisorerne mener også at kunderne kan opnå omkostningsbesparelse ved at der er 

handlinger som ikke skal laves. Erklæringen om udvidet gennemgang passer rimelig godt til 

en hel del mindre virksomheder i Danmark der ønsker og har behov for en vis grad af 

sikkerhed40. 

                                                           
39 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision – spørgsmål 6 
40 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision – spørgsmål 7 
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Arbejdshandlinger som adskiller sig ved udvidet gennemgang i forhold til revision som 

revisor ikke skal udføre er følgende:41 

 Kontrollerer den fysiske lageroptælling som er foretaget af virksomheden 

 Stikprøve kontrollere bogføring/regnskabstal til underliggende dokumentation 

 Udarbejde et revisionsprotokollat til ledelsen i virksomheden 

En del af B-selskaber har slet ikke varelager, har ikke brug for et revisionsprotokollat og kan 

undvære stikprøvekontrol fordi det er meget små selskaber. 

En del revisorer skriver at de ikke anbefaler udvidet gennemgang, men desværre begrunder 

de ikke deres svar derfor kan det ikke bruges i min afhandlingsanalyse. De rådgiver 

selvfølgeligt kunden og bistår med udarbejdelse efter behov.  Imens en revisor mener at 

udvidet gennemgang ikke bliver anbefalet forbi den er en unaturlig hybrid der reelt ikke giver 

sikkerhed udover almindelig gennemgang. Efter denne revisors mening og vurdering bliver 

udvidet gennemgang anvendt for formelt vise omverdenen at man er omfattet af 

revisionspligt42. 

 

4.1.4 Hvorfor anbefaler du generelt assistanceerklæringer frem for andre erklæringer 

De fleste revisorer rådgiver og er med til at anbefale anvendelse af assistanceerklæringer 

typisk primært til meget beskedne virksomheder, med lav kompleksitet og hvor der ikke er 

bank finansiering. Det er som regel enkeltmandsvirksomheder, holdingselskaber samt mindre 

selskaber med ukomplicerede økonomiske forhold. Revisorerne laver i langt de fleste tilfælde 

reelt mere end kravene forlanger, derfor er der ingen bekymringer for at rådgive kunderne til 

at anvende assistanceerklæring. For mange virksomheder der anvender 

assistanceerklæringer, ville et valg af anden erklæringstype ikke give merværdi for 

virksomheden. 

 

                                                           
41 FSR  - forskellen mellem revisors erklæringer 
42 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision – spørgsmål 7 
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Samtidigt siger de fleste at de tager udgangspunkt i kundebehov og pris. De fleste kunder som 

har mulighed for det vil gerne opnå omkostningsbesparelse. Revisorhonoraret til 

assistanceerklæringer er i gennemsnit 26% lavere i forhold til udvidet gennemgang43.  

De fleste revisorer anbefaler også assistanceerklæring på baggrund af at der skal udføres 

mindre arbejde, da de ikke mener at det giver merværdi for de små regnskabsklasse B-

virksomheder. Kun nogen få revisorer nævner risikoen og kvalitetskontrol som en væsentlig 

forskel på assistanceerklæring og udvidet gennemgang, men det er ikke et parameter de 

bruger over for kunder i forbindelse med valg af assistanceerklæring.   

I forbindelse med opstart af et nyt selskab kan det også være relevant at starte med 

assistanceerklæring, da der grundlæggende er usikkerhed omkring hvordan virksomheden vil 

udvikle sig, og så kan man altid tilvælge udvidet gennemgang eller revision efter behov44. 

Det ser ikke ud til at revisorerne er skeptiske overfor brug og anvendelse af 

assistanceerklæringer og revisorerne ser det heller ikke som en udfordring, da de mener der 

er en form for sikkerhed i erklæringen, da der bliver udført en række handlinger der kan give 

en sikkerhed om at regnskabsposten er korrekt opgjort.  

 

4.1.5 Hvorfor anbefaler du kunderne at få assistanceerklæring frem for udvidet 

gennemgang, når sikkerheden på assistanceerklæringer er lig 0  

Hvor det giver mening efter drøftelse af forholdene med kunden at vælge assistanceerklæring 

frem for udvidet gennemgang er det naturligvis oplagt at gøre det. I visse situationer vil det 

være mest økonomisk fordelagtigt for kunden.  

De fleste revisorer mener at kunderne skal have at vide hvad der er af muligheder i 

forbindelse med valg af den pågældende erklæring. Det er samtidig vigtigt at forklare 

kunderne hvad forskellen er på de forskellige erklæringer og hvad de burde være 

opmærksomme på i forhold til deres erhverv.  Hvis kunden ikke har behov for kredit eller der 

er et andet væsentligt beslutningsgrundlag, så er der ikke tale om et markedsmæssigt behov 

for afgivelse af erklæring med sikkerhed. På den måde kan kunden få et produkt efter 

passende behov samt lavere pris, fordi revisorerne ikke skal bruge så meget tid eftersom der 

                                                           
43 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision – spørgsmål 4 
44 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision – spørgsmål 8 
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er ikke krav til kvalitetskontrol. Ifølge min spørgeskemaundersøgelse er revisorerne meget 

positive over for denne assistanceerklæring og mener ikke at sikkerheden er lige 0.   

Ofte i disse tilfælde hvor kunden vælger assistanceerklæring er revisorer meget trykke ved 

situationen fordi de assisterer kunden med bogføringsydelse og er derfor langt inde over 

regnskabet og har indsigt i eventuelle fejl. Hvis der ikke er behov for ekstra sikkerhed for 

kunden eller interessenter kan revisorerne nøjes med mindre dokumentation samt slippe for 

kvalitetskontrol. Revisorerne står ved at udførte arbejde er i orden som professionelle selv 

om revisorerklæringen er uden sikkerhed. Sikkerhed kan aldrig være lig nul fordi revisorerne 

ikke skriver under på et regnskab som de ikke har gennemgået og gør deres arbejde med god 

revisorskik45. 

 

4.1.6 Mener du at assistanceerklæringer har en sikkerhed der er lig nul  

I denne del af analysen i min afhandlingsopgave har revisorerne virkelig været gode til at 

begrunde deres svar og på baggrund af deres gode besvarelse kan jeg melde ud at 36 

respondenter ud af 39 respondenter ikke mener at assistanceerklæringer har en sikkerhed 

der er lig nul.   

Hvis man læser assistanceerklæringen så udtrykker den ingen form for sikkerhed. Det vil sige 

at man ud fra assistanceerklæringer kan tolke at arbejdet er lige med nul, på baggrund af at 

der ikke står noget i den om at revisoren bistår med andre ydelser eller at de udfører arbejdet 

efter den gode revisorskik.  

Revisorerne mener ikke at den erklæring kan sammenlignes med nul i sikkerhed, fordi de er 

professionelle i deres arbejde og laver en del mere end erklæringsstandarderne kræver, 

derfor er sikkerhed større end nul. Set i lyset af at revisor skal udvise god revisorskik i sit 

arbejde og professionel adfærd, dog med en noget lempet kritisk tilgang, så er den reelle 

sikkerhed nok i virkeligheden meget større. Eftersom der som regel bliver udført samme 

arbejde som ved revision, men der er mindre dokumentation eftersom der ikke er nogen krav 

om kvalitetskontrol. 

 

Revisorernes opfattelse er at kunder og interessenter forventer uanset erklæring, at det 

revisor leverer er i orden. 

                                                           
45 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision – spørgsmål 9 
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Der er krav om at revisor skal have kendskab til kunden. I tilfælde hvor revisoren ikke udfører 

bogføringsassistance vil revisoren gøre følgende handlinger for at sikre at bogføringen er 

korrekt. Der kan udføres forskellige afstemninger samt afhængig af virksomhedens type vil 

man nok også kræve specifikke opgørelser fra virksomhedens ejer.   

Når revisorerne udfører arbejde efter assistanceerklæring vurderer de på baggrund af 

opgaven om den vil kunne laves uden at de ville have givet et modifikation hvis de havde 

afgivet en erklæring med sikkerhed. Derfor bliver de nødt til at identificere de væsentligste og 

mest risikofyldte områder i regnskabet og sikre sig, at de ikke er gået med til at udføre en 

opgave med en erklæring der ikke er hensigtsmæssig. Som godkendte revisorer skal de 

forholde sig til årsrapporten som helhed og samtidig skal de holde sig tilbage fra at afgive 

erklæring, hvis vi er bekendte med fejl informationer i årsrapporten. 

Revisorerne er ikke villige til at lægge navn til dårligt arbejde og er derfor meget 

opmærksomme i forhold til risikofyldte områder og væsentlige fejl i regnskabet. 

Assistanceerklæringer ligger på niveau med review eller højere siger revisorerne46.   

I august 2014 har Copenhagen business school i samarbejde med danske revisorer FSR 

foretaget en analyse over anvendelse af revisorerklæringer.  

Analysen er baseret på spørgeskema hvor der indgår 588 revisorer i undersøgelsen. Der 

bliver afgivet mest erklæringer til erhvervsdrivende virksomheder 95,1% hvoraf de 50,3 

udgør erklæringer om årsregnskabet og 44,8 udgør andre erklæringer.  

I forbindelse med undersøgelsen har revisor fået mulighed for at anføre kommentarer. Ca. 

20% af revisorerne har valgt at benytte denne mulighed. Hvoraf udfaldet er kritik over for 

erklæringer. Revisorerne mener at brugerne ikke forstår hvad der står i erklæringerne og 

hvad revisors arbejde rent faktisk består i. Regeringen bruger mange ressourcer på at tilpasse 

erklæringer og grader af sikkerhed mens revisorerne føler at deres forventningskløften bliver 

større og større fordi brugerne forventer at det er revisors arbejde at alt er på plads og går ud 

fra at det er styr på tingene.  

Udover den kritiske del til erklæringer fremhæver revisorerne at værdiskabelse ligger i deres 

arbejder. Værdiskabelsen ligger i at der bliver rettet en del fejl inden der bliver udarbejdet 

                                                           
46 Bilag 1 Spørgeskema til partner/revisor i Dansk Revision – spørgsmål 10 
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regnskab og erklæring. Selvom revisorerne kun yder assistance med opstilling af 

årsregnskabet er de med til at sørge for at virksomheden retter mange fejl som f.eks. moms, 

løn, skattefradrag for omkostninger mm. Det mangler at bliver fremhævet at revisorerne er 

med til at opdrage kunderne til at sørge for at der er styr på bogføring og de skattemæssige 

forhold. Mange af rettelserne påvirker skattebetaling og regnskabets retvisende billede. 

Assistanceerklæringer vinder frem fordi kunderne vælger den erklæring på grund af 

firmapolitik om blandt andet omkostningsbesparelse. Hvis de ikke har behov for kredit eller 

ikke er påvirket af hvad deres regnskabsinteressenter mener om erklæringer så er der ikke 

noget som holde dem tilbage fra at vælge denne erklæring.  

Selvom nogen revisorer ser lidt kritisk på opfattelsen af deres forventningskløften og hvad 

der forventes af deres arbejde er de alligevel meget positive over for den nye erklæring, 

Revisorerne er blevet spurgt om de anbefaler assistanceerklæring og de har svaret således at 

58% vil anbefale erklæringen ofte, 24% engang i mellem og 18% aldrig eller næsten aldrig47.  

 

4.2 Delkonklusion 

Revisors rolle er afgørende i forhold til rådgivning af kunderne om assistanceerklæring samt 

udvidet gennemgang. Revisorerne er den professionelle rådgiver over for kunderne. Ifølge 

min analyse er de vigtigste kriterier som revisorerne rådgiver efter kundebehov, 

interessentbehov og sikkerhed i den pågældende erklæring.  

Revisorerne har en positiv holdning til lempelse af revisionspligten. De mener at det er godt 

med nogen alternative erklæringer frem for kun den fulde revision. Revision er for tung for 

den største del af regnskabsklasse B-virksomheder.  

Kunder skal selv aktivt tilvælge ændringer af erklæringen på det ordinære 

generalforsamlingsreferat eller ved stiftelse af nyt selskab. Kunderne vælger i de fleste 

tilfælde ikke noget som de ikke kender og følger sig trykke ved.  

De har hørt fra medierne omkring regeringslempelse af revisionspligten. Ud over hvad 

erklæringerne hedder er de ikke meget mere bekendte med dem. Derfor kommer revisoren 

ind i billedet og forklarer kunden hvilke muligheder der er iblandt erklæringerne på det 
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danske marked. Revisorerne præsenter erklæringerne over for kunderne så kunden også har 

forståelsen af erklæringerne og nemmere kan vurdere og beslutte sig i samarbejde med 

revisoren hvad der er bedst at anvende i deres virksomhedssituation.   

 

 

 

 

 

  



 
 

50 
 

5.1 Hvad er virksomhedernes holdning til valg af assistanceerklæringer eller 

udvidet gennemgang 

I dette afsnit vil virksomhedens forståelse, kendskab samt holdning blive belyst i forhold til 

udvidet gennemgang samt assistanceerklæringer. Jeg har afholdt to kundeinterviews for at 

undersøge ovenstående underspørgsmål fra min problemformulering.  

På baggrund af min erfaring mener jeg at virksomhederne tilvælger assistanceerklæringer på 

baggrund af prisen på det udførte arbejde. Derimod er der mange kunder der bibeholder 

deres nuværende erklæring, da de ønsker en høj grad af sikkerhed for deres årsrapport. 

Samtidig har jeg gennem kontakt med virksomheder hørt at de har en mindre forståelse for 

lempelsen, og ønsker en uddybende forklaring deraf. Dette ønsker jeg undersøgt, hvilket er 

beskrevet nedenfor. 

 

5.1.1 Virksomhedens kendskab samt forståelse til assistanceerklæringer kontra 

udvidet gennemgang 

Kriterium for at assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang bliver til en succes er at 

mange kunder tilvælger det. For at tilvælge assistanceerklæring eller udvidet gennemgang er 

det nødvendigt at kunden har kendskab samt forståelse til de to erklæringer. Virksomhederne 

skal revidere deres opfattelse af erklæringsmuligheder i forhold til behov og sikkerhed og 

aktivt tilvælge den relevante erklæring som giver virksomheden den bedst mulige succes.  

Valg af den relevante erklæring for virksomheden understøttes af Anonym F: 

” De kriterier vi har lagt til grund for de relevante erklæringer vi vil have for de givne selskaber 

det er faktisk en sjov overvejelse, for vi føler at det er revisoren der har valgt for os, vi føler at en 

gammeldags revision vil blive alt for dyr, og derfor så var det så mere en udvidet gennemgang 

eller en assistance, det passer os udmærket. I de gamle revisionspåtegninger var der ingen 

forbehold, så vi føler ikke at der er den store forskel i virkeligheden. Specielt når man ikke skal ud 

og bruge en erklæring i forhold til et vigtigt lån eller vigtig kredit, så har det ikke den store 

betydning føler vi om man har det ene eller det andet”48. 

Anonym F fortæller at han føler at revisoren har valgt for dem fordi gammeldags revision er 

for dyr. Det belyser at anonym F har kendskab til de nye erklæringer, udvidet gennemgang 
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samt assistanceerklæringer som virksomheden anvender og det har han fra hans revisor. 

Eftersom virksomhederne ikke har behov for at optage lån føler de ikke at det på nogen andre 

måder har betydning for dem hvilken erklæring de vælger i stedet for den fulde revision. I dag 

anvender de både assistanceerklæring samt udvidet gennemgang.  

Valg af den relevante erklæring for virksomheden understøttes af Thomas Dyg: 

”Ud fra prisen og i forhold til hvad jeg havde brug for mens firmaet lå stille. Arbejdsbyrden for 

mig har været den samme, jeg føler ikke at jeg skulle samle flere data eller gøre noget yderligere 

til min revisor i forhold til tidligere år”49.  

Thomas Dyg har også kendskab til andre erklæringer ud over den klassiske revision. Han har 

valgt den relevante erklæring for virksomheden ud fra prisen og behov. Kendskab til 

erklæringen har han fra sin revisor ”det var min revisor som forslog at lempe revisionspligten så 

jeg kunne få lavet et billigere årsregnskab”50. 

Begge kunder som jeg interviewede har kendskab til lempelsen af revisionspligten samt de 

nye erklæringer. Det betyder at revisorerne overholder deres kommunikations ansvar og 

videre informere kunderne om deres muligheder i forhold til lovændringer samt lempelsen af 

revisionspligten. Dette opfylder også regeringens mål. Tanken var at tilbyde valgmuligheden 

til virksomheden og dette kan ske igennem medierne, fra det offentlige eller fra revisoren som 

er helt oplagt det bedste, fordi revisoren har den tætteste kontakt til kunden.  

 

5.1.2 De har kendskab, men har de forståelsen af de nye erklæringer eller har de valgt 

ud fra revisorens anbefaling. 

Interviewede Thomas Dyg anvender assistanceerklæringer imens anonym F har både udvidet 

gennemgang og assistanceerklæringer. Begge kunder har kendskab til de nye erklæringer 

efter lempelsen og det har de fra deres revisor. Spørgsmålet er om de også har forståelsen af 

de nye erklæringer. 

” Det er så her du må fortælle mig hvad er forskellene på de forskellige erklæringer”51. 

                                                           
49 Bilag 2 Interview med kunden Thomas Dyg 
50 Bilag 2 Interview med kunden Thomas Dyg 
51 Bilag 2 Interview med kunden Thomas Dyg 



 
 

52 
 

I ovenstående citat fortæller Thomas Dyg at han ikke var klar over hvad forskellene var 

imellem erklæringerne. Selvom hans revisor havde informeret ham omkring erklæringerne, 

havde han ikke tænkt nærmere over situation og bare besluttet sig for at anvende 

assistanceerklæringer fordi der næsten ingen aktivitet var i selskaberne. Dette belyser at 

Thomas Dyg har stor tiltro til sin revisor og rent faktisk gør det som revisoren rådgiver ham 

til uden at undersøge forholdene selv.  

”Jeg kan ikke huske udvidet gennemgang, er det når revisor også skal indhente oplysninger fra 3. 

mand, tingbog, personbog osv”52. 

Anonym F var lidt i tvivl om hvad udvidet gennemgang var for en af erklæringerne, men det 

viste sig at det kun var navnet på erklæringen han var i tvivl om. Ellers vidste anonym F meget 

godt om erklæringer og deres betydninger.  

  

5.1.3 Kundens holdning til lempelsen af revisionspligten 

Thomas Dyg mener at det er rigtigt godt med lempelse af revisionspligten i Danmark, der skal 

være andre muligheder at vælge imellem og ikke kun erklæring med den fulde revision. Han 

var selv i den situation at der ikke var så meget aktivitet i hans selskaber fordi han var 

bortrejst til London i nogen år. Derfor var det relevant at han kunne benytte sig af denne 

mulighed og anvende assistanceerklæring. På den måde opnåede han omkostningsbesparelse. 

Thomas Dyg er tilbage i Danmark nu og har været ude for at skulle snakke med sin bank 

omkring et privat lån. I denne sammenhæng skulle de selvfølgelig også kigge på hans 

virksomheds regnskab. Bankens gennemgang har ikke givet anledning til nogen 

bemærkninger omkring assistanceerklæring i regnskabet.  

” Jeg kan forstille mig at jeg vil gå tilbage til den fulde revision igen. Grunden vil udelukkende 

være sikkerhed over for kreditorer samt banken”53. 

Selvom Thomas Dyg ikke har haft nogen udfordringer regner han med at han indenfor de 

kommende år vil tilvælge den fulde revision. Det gør Thomas Dyg fordi han igen kommer til at 

have aktivitet i sine virksomheder og mener at det er meget vigtigt at omverden får den 

rigtige opfattelse af hans virksomheder som der er behov for i hans branche. Thomas Dyg 

mener helt klart at interessenterne spiller en vigtig rolle. Specielt i hans branche som er 
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filmbranchen og samarbejdspartner, leverandører, bank samt mange andre skal føle sig 

trykke i forhold til hans virksomheder. Bank skal gå med til at yde et lån efter behov i 

forbindelse med udvidelse.  Selv om Thomas Dyk ikke er så meget inde i reglerne omkring de 

forskellige erklæringer, ser han positiv på erklæringer og mener at der skal være nogen 

alternativer at vælge imellem og så skal kunderne ved hjælp af deres revisorer vælge den 

rigtige erklæring som de har behov for i den pågældende virksomheds situation.  

” Revisors arbejdsbyrde bliver selvfølgelig mindsket lidt, fordi han skal forholde sig til hvad skal 

vi sige, færre ting og foretage handlinger og så bliver hans arbejdsbyrde mindre, derved bliver 

prisen mindre og sikkerheden ja, den følger jo samme vej”54. 

Anonym F mener at det er rigtigt godt at revisionspligten er blevet lempet. Han mener ikke at 

det på nogen måde påvirker deres hverdag, alt er som det plejer at være og vi gør tingende 

som vi er van til. Lempelsen af revisionspligten og de muligheder som de små virksomheder 

har nu giver først og fremmest omkostningsbesparelse i det revisorregningen bliver en del 

lavere. Arbejdsbyrden er uændret, vi driver virksomhederne efter de samme vaner og rutiner. 

Det eneste men skal være opmærksom på er at revisoren ikke nødvendigvis har foretaget de 

samme handlinger som man tidligere har været van til eftersom man har valgt en anden form 

for erklæring.   

 

5.1.4 Hvorfor vil du vælge udvidet gennemgang frem for andre erklæringer 

Jeg har i min afhandlingsopgave valgt at spørge mine to interviews respondenter hvorfor de 

vil vælge den ene erklæring frem for den anden.  

” Det vil jeg gøre ud fra den sikkerhed, hvis jeg havde en stor virksomhed”55. 

Thomas Dyg mener det er vigtigt at man vælger en erklæring som udvidet gennemgang hvis 

man har en lidt større virksomhed, fordi den udtrykker langt større grad af sikkerhed i 

forhold til assistanceerklæring. Det gør Thomas Dyg på baggrund af at han mener at banker 

samt givende investorer helst vil have en erklæring med sikkerhed. Thomas Dyg forestiller sig 

i hvert fald i hans situation at han kommer til at vælge en erklæring med sikkerhed inden for 

de kommende år og det kunne være erklæringen udvidet gennemgang. 
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Anonym F mener at udvidet gennemgang er et godt alternativ til revision.  

” Der kan man så sige at også med bank, indhentning af engagementsoversigter osv. så kommer 

revisoren jo i virkeligheden ret godt rundt omkring virksomhedens forhold ved en udvidet 

gennemgang, idet man tjekker hvis der er ejendomme, så tjekker man hvad der måtte være 

afgivet af sikkerhedsstillelser og engagementsoversigter, hvis der er kautioner og kautioner for 

tredjemand og personbog, og tingbog, man kommer vidt omkring”56. 

Anonym F har nogen selskaber hvor han har valgt erklæring efter udvidet gennemgang og det 

har han gjort på baggrund af at der alligevel bliver udført mange handlinger fra revisorens 

side i forbindelse med denne erklæring. Anonym F har valgt denne erklæring fordi han kan 

føle sig tilfreds og mener at det i hvert fald afdækker rigtig meget i forhold til de handlinger 

som revisor foretager i forbindelse med udarbejdelse af årsrapport. Anonym F synes det er 

tilstrækkeligt med erklæring udvidet gennemgang for mindre virksomheder. 

Anonym F forventer at de opgaver som revisor udfører, bogføring og udarbejdelse af 

årsrapport, de er stort set det samme selvom de har valgt en anden erklærings type end den 

fulde revision. I virkeligheden føler anonym F at det kun er erklæringsdelen som er ændret. 

Anonym F mener at revisionsfirmaer med en del års anciennitet bag sig har rutiner som de 

arbejder med, det er lidt lige meget hvilken erklæring der er valgt så sørger de altid for at få 

styr på regnskabsposterne inden den endelige årsrapport bliver udarbejdet.  

På den måde dækker de selvfølgelig de etiske principper samt opfylder deres arbejde efter 

den gode revisorskik.    

 

5.1.5 Hvorfor vil du vælge assistanceerklæringer frem for andre erklæringer 

Anonym F’s udtalelse var således ” Så er vi helt nede i, hvorfor, jamen den ved jeg faktisk ikke 

om jeg ville vælge”57. 

Der er nogen selskaber som anonym F har assistanceerklæring på, disse selskaber har næsten 

ikke noget aktivitet af betydning. Anonym F kan nøjes med assistanceerklæring eftersom der 

næsten ingen bevægelser er i selskaberne. Derfor mener anonym F at der heller ikke er noget 

                                                           
56 Bilag 3 Interview med kunden anonym F 
57 Bilag 3 Interview med kunden anonym F 



 
 

55 
 

at lave udvidet gennemgang på. Selskaberne består af begrænset drift, finansielle aktiver, 

omsætningsaktiver samt egenkapital.  

”Ud fra prisen og virksomhedssituation”58.  

Thomas Dyg holder sig til den samme mening og siger at han udelukkende vil vælge 

assistanceerklæring frem for andre erklæringer ud fra pris og virksomhedssituation. 

Virksomhedens behov er afgørende, det vil sige at virksomhedens interessenter har en stor 

betydning og påvirker Thomas Dyg’s valg af erklæring.    

 

5.2 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyse er jeg nået frem til at kunderne har kendskab til 

assistanceerklæring samt udvidet gennemgang. Forståelse af erklæringerne samt rådgivning 

om hvad der er relevant i den pågældende kundesituation bliver opfyldt af den professionelle 

rådgivning fra revisor. 

Begge kunder som jeg har holdt interview med bruger assistanceerklæring og føler ikke at 

erklæringen kan anses for at vise nul sikkerhed. Hvis revisoren har været inde over i 

forbindelse med udførelse af arbejdet, så er det også en vis grad af sikkerhed og er helt klart 

langt højere end nul.  

De har ikke haft bemærkninger fra deres bank eller andre interessenter i forhold til deres valg 

af assistanceerklæring. Bankerne har set deres regnskaber uden at kommentere noget om 

erklæringerne. Ingen af dem har haft behov for kreditfaciliteter så det er nok derfor at 

bankerne ikke har stillet nogen krav om mere sikkerhed i regnskaberne. Eftersom de ikke har 

haft nogen udfordringer mener de at det er godt at der er andre valgmuligheder så alle 

erhvervsdrivende kan finde den rette erklæring. De mener at assistanceerklæringer er 

specielt egnet til selskaber som har begrænset aktivitet, er uden aktivitet eller kun har 

finansiel aktivitet.  
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6.1 Hvordan ser banksektoren på assistanceerklæringer samt udvidet 

gennemgang, hvilke krav til sikkerhed stiller banken?  

I dette afsnit vil bankrådgiveren fortælle og forklare sin holdning omkring de nye erklæringer 

som er udvidet gennemgang samt assistanceerklæringer. For at besvare ovenstående 

underspørgsmål fra problemformuleringen har jeg valgt at holde interview med 

bankrådgiver/filialchef. Jeg er interesseret i bankens holdning i forhold til regeringens udspil 

omkring lempelse af revisionspligten. Ud over ovenstående så vil analysen belyse hvilke krav 

banken stiller i forhold til sikkerhed over for kunderne. 

 

6.1.1 Holdning til lempelse af revisionspligten 

Regeringen har valgt af lempe revisionspligten i flere tempi for små virksomheder. Siden 2006 

kan små virksomheder fravælge revision af årsrapporten. Beslutningen skal ske på den 

ordinære generalforsamling med virkning fra næste år eller i forbindelse med stiftelse af 

selskabet59. I 2013 har man i Danmark besluttet at lave endnu bedre rammer for B-

virksomheder og har derfor indført udvidet gennemgang som er en lempelse til den klassiske 

revision. Regeringen mener at det vil hjælpe yderligere til at opfylde mål omkring større 

vækst samt flere arbejdspladser60. 

Hvad er banksektorens holdning til ovenstående udspil fra regeringen og hvad siger de til 

lempelsen af revisionspligten. 

”Hvis jeg skal se det med bankens øjne så er jeg selvfølgelig ked af at der er kommet en 

lempelse”61. 

Ifølge ovenstående citat er anonym J ikke så begejstret for lempelsen af revisionspligten. Det 

er hun ikke fordi lempelsen gør deres situation meget sværere i forhold til de udlåns 

engagementer de har med deres kunder. De har behov for at sikre sig at aktiverne er til stede 

samt at de forskellige beholdninger bliver opgjort korrekt. De har også behov for at revisoren 

påtager sig ansvar ud fra den redegjorte konklusion de når frem til og samtidig en redegørelse 

for hvad virksomheden står for.  
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Selvom regeringen siden 2006 har påbegyndt lempelsen af revisionspligten og har 

præsenteret markedet med assistanceerklæring og derefter i 2013 præsenteret udvidet 

gennemgang som er nærliggende produkt til revisionen, mener anonym J at disse erklæringer 

ikke er tilstrækkelige. Ligeså snart et selskab har en udlåns engagement så kræver bankerne 

en revisionspåtegning. Det betyder at kunden skal være indforstået med at de skal betale for 

en dyrere erklæring. Selvom de kan nøjes med en af de andre erklæringer lovmæssigt, vil 

banken ikke være med til det. Bankens begrundelse er at de har behov og er nødt til at får en 

sikkerhed for de værdier som er til stede.   

 

6.1.2 Nu skal vi belyse ud fra hvilke kriterier bankrådgiveren vurderer en erklæring i 

årsrapporten 

Hvordan ser banksektoren på assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang. 

”Det vi gør er at vi selvfølgelig går ind og ser om det er en mindre virksomhed, en 

enkeltmandsvirksomhed, så kan vi godt være mere lempelige med kravene i forhold til en 

revideret påtegning”62. 

De er mere lempelige med mindre virksomheder, enkeltmandsvirksomheder. Det går også an 

hvis kunden har et mindre udlåns engagement i banken som de har en form for sikkerhed i. Så 

er det mindre afgørende hvordan virksomhedernes værdier er opgjort. Ligeså snart banken 

har en halv million i udlån eller mere så har banken lagt større risiko og kræver derfor en 

revisionspåtegning.  

”Når du kommer ud i selskaber, vil vi kræve en revisionserklæring fra kundens revisor”63. 

Selvom anonym J kommer ind på at de er lempelige i forhold til mindre virksomheder, altså 

enkeltmandsvirksomheder, så betyder det ikke at det gælder det samme for mindre selskaber. 

Lige så snart det er selskaber så kræver de en revisionserklæring. Det kan have noget at gøre 

med at enkeltmandsvirksomheder hæfter personligt og solidarisk imens selskaber hæfter 

begrænset. Det betyder at bankens risiko ikke er afdækket hos selskaber og derfor vil de have 

revisionserklæring som sikre værdierne mest muligt korrekt samt er mindst muligt 

fejlbehæftet.  
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Foreningen Danske Revisorer har afholdt to interviews med bankrådgivere hvor de blandt 

andet har spurgt ind til om banken har interesse i at se et revideret regnskab. Jette Lund fra 

Arbejdernes Landesbank slår fast at de gerne vil se et revideret regnskab i forbindelse med 

udlåns engagementer. Dennis Bonsvig fra Jyske Bank fortæller at jo lempeligere 

erklæringerne er jo mere skal man være opmærksom på og stille krav ved. Han slår også fast 

ved at det er bedst med et revideret regnskab64. 

Ovenstående drøftelse gav anledning til at spørge anonym J hvad de vil gøre vis kunden 

alligevel valgte at revidere årsrapport efter erklæring for udvidet gennemgang.  

”Det er os der stiller kreditfaciliteterne til rådighed, så det er afgørende om vi kan føre de her 

faciliteter videre på det grundlag af det materiale vi får”65.   

Ovenstående citat belyser og bekræfter at banken igen ikke er så glad for de nye erklæringer 

som regeringen har valgt at udspille på den danske marked og blandt revisionsbranchen.  

Anledning til et yderligere spørgsmål, hvad vil banken gøre hvis de får en ny kunde som 

anvender enten assistance erklæring eller udvidet gennemgang. 

Anonym J siger at de godt kan bruges hvis de får deres behov opfyldt tilstrækkeligt med en 

god indsigt i virksomheden. Men samtidigt oplyser hun at de nok ville som det mindste kræve 

en udvidet gennemgang ved arrangementets indgåelse. Skulle den nye kunde have behov for 

fremskaffelse af likviditet vil vi kræve en merindsigt i det med en revisorerklæring. I sådan 

nogen tilfælde ”er udvidet gennemgang og assistancer ikke godt nok, vi vil have den fulde 

revision”66. 

Anonym J fastholder at de vil have den fulde revision med ovenstående citat. De vil ikke nøjes 

med mindre ligeså snart det er tale om behov for kreditfaciliteter og specielt ikke i forbindelse 

med et nyt engagement hvor de ikke har tilstrækkeligt viden om kunden.  
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6.1.3 Hvilke kriterier indgår i jeres rådgivning hvis i bistår kunden med at vælge den 

relevante erklæring 

”Vi bistår ikke kunden med at vælge den relevante erklæring. I forbindelse med at det er et 

nystartet virksomheden vender vi den altid om og så henviser kunden videre til iværksætter.dk 

og fortæller det de skal ud og have noget rådgivning i forbindelse med opstart inden de kommer 

tilbage til dem for at snakke om bankengagement. Skulle tilfældet være at kunden har behov for 

finansiering vil vi selvfølgelig fortælle hvad kraverne er så de kan tager det med i deres 

overvejelser”67.  

Banken fortæller at de ikke rådgiver kunderne omkring valg af den pågældende erklæring. 

Men de informerer kunden om præcis hvad de vil have i forbindelse med optagelse af banklån. 

Det betyder i de situationer hvor kunder er nød til at låne penge er banken faktisk en 

afgørende beslutningsfaktor i kundens overvejelser omkring valg af den pågældende 

erklæring. Det vil sige at banken rent faktisk har en meget stor indirekte indflydelse på 

kundens beslutninger. Selvom min respondent siger at de ikke bistår kunde med valg af 

erklæring som også er korrekt har deres interne bankpolitik den afgørende betydning og på 

det punkt kommer deres holdninger frem som kunderne er nødt til at indrette sig under.  

 

6.1.4 Har erklæringen indflydelse på udstedelse af lån  

” Hvis vi er ude i noget risiko, og kunden ikke selv kan afdække sikkerheden så vil vi altid kræve 

fuld revision”68. 

Med ovenstående citat bekræfter anonym J at der er ingen chance for at det vil gå an med en 

anden form for erklæring end revision hvis risikoen ikke er afdækket med sikkerhed fra 

kunden. 

Ovenstående giver anledning til et yderligere spørgsmål, hvad banken vil gøre hvis der er tale 

om en kunder som har flere selskaber og vil starte et nyt op og har behov for finansiering, 

men kan give sikkerhed i moderselskabet. 

Banken vil have indsigt i virksomhedens planer samt likviditetsbudgetter. Hvis de skal stille 

sikkerhed i moderselskabet så skal det være fuldgået sikkerhed, det vil sige krone for krone. 

Erklæringen betyder en hel del i forbindelse med udstedelse af lån. Er banken ikke fuldt 
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dækket ind og kun får en kaution så vil de også kræve mere for at se gennemsnitligheden i de 

forskellige områder.  

” Det er jo en form for sikkerhed, at vi få en udvidet erklæring fra revisor”69.  

Udvidet gennemgang bliver betragtet som en form for sikkerhed, det må betyde at den ikke er 

helt afskaffet i realiteten til bankrådgivernes synspunkt.  

For at komme lidt nærmere på deres holdning omkring udvidet gennemgang har jeg valgt 

yderligere at spørge ind til hvorfor en udvidet gennemgang måske er ikke god nok taget i 

betragtning af at det er en revision med lidt færre arbejdshandlinger som alligevel udtrykker 

en begrænset/høj sikkerhed jf. figur 7  

Anonym J siger at det kommer an på hvilken sag det er og vender tilbage til de små 

enkeltmandsvirksomheder, de hæfter personligt og hvis de har en god formue bagved så 

kigger de ikke på noget. Hvis banken er ude i noget risiko så er de tilbage til at de kræver mere 

fra revisoren. Banken gør det ligeså meget for kunden skyld som for deres egen idet der er 

stillet privat kaution er det oplagt for kunden at få belyst mest muligt hvordan det går med 

deres virksomhed. Som regel er bankens kunder gode til det som de brænder for og viser 

mindre interesse i forbindelse med virksomhedens tal. Derfor er det vigtigt at revisoren giver 

den fyldestgørende erklæring på baggrund af deres udførte arbejde.   

 

6.1.5 Har det en indflydelse på hvilken revisor der har udarbejdet årsrapporten iht. 

navn og størrelse på revisionsvirksomhed 

Det skal være en autoriseret/registreret revisor med de rigtige forsikringer, en bogholder vil 

ikke være tilstrækkeligt. Det spiller ingen rolle om det er en revisor banken har kendt i mange 

år eller om det er et stort revisionsvirksomhed. Kunderne må selv afgøre hvilken 

revisionsvirksomhed de vil bruge, det er bare virkeligt relevant at de får den tilfredsstillende 

rådgivning. Derfor kan en stor revisionsvirksomheden nogen gange være for stor i forhold til 

regnskabsklasse B-virksomheder. 
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6.1.6 Hvad gør I hvis erklæringen i regnskabet ikke er tilstrækkelig 

”Når erklæringen i regnskabet ikke er tilstrækkelig så går vi tilbage og siger hvad der skal kigges 

på. Samtidigt har vi tilliden til jeres erklæring for udvidet gennemgang, revisorerne har også et 

ansvar som de skal leve op til, derfor har vi tillid til at regnskabet er korrekt udarbejdet”70. 

Derudover blev der diskuteret omkring ekstraordinære tilfælde f.eks. hvis kunden har valgt 

udvidet gennemgang og kunden har et varelager der er stillet pant i, så kan det være at 

bankrådgiver beder om en ekstra arbejdshandling, der er udenfor erklæring for udvidet 

gennemgang. Hvis revisor bliver bedt om at udføre ekstra handlinger fra bankens side skal 

revisor erklærer sig på den ekstraordinære arbejdsopgave.  

Bankrådgiveren kan sige til kunden at de fremover vil have erklæring med fuld revision, så 

hvis de fremover vil bibeholde engagement hos dem skal de vælge revision fra næste år i det 

de tænker at der er risiko omkring nogen enkelte poster i regnskabet.   

 

6.1.7 Mener du at assistance erklæringer har en sikkerhed der er lig med nul 

”Jeg vil ikke sige den er lig nul, men det kommer jo an på hvilken type virksomhed vi taler om, 

hvor vi kigger på de større så kan vi ikke acceptere en assistanceerklæring så er den jo lig nul 

ved dem”71. 

Ovenstående citat beskriver at anonym J ikke mener at assistanceerklæringer har en 

sikkerhed der er lig med nul, den holdning holder kun når vi snakker de helt små 

enkeltmandsvirksomheder med relativ lave engagementer op til ca. 50.000 kr. Lige så snart 

det er et selskab, med begrænset hæftelse så mener anonym J at sikkerheden er lig nul i den 

pågældende assistanceerklæring.  

For at komme lidt tættere på den besvarelse har jeg yderligere spurgt ind til om det spiller 

nogen rolle hvis der er en revisor som står for udførelse af assistanceerklæring, trods alt skal 

revisor overholde den gode revisor skik72. 

Ansvaret ligger på revisorens skulder i forbindelse med god revisorskik samt den 

professionelle indstilling til revisionsbranchen. Men det er stadigvæk kun tilstrækkeligt med 
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assistanceerklæringer til private kunder som har et privat formue bag sig. Anonym J holder 

fast i at selskaber med assistanceerklæring og begrænset hæftelse ikke har nogen sikkerhed 

og bliver ikke behandlet med den status hos pengeinstitutterne. Erklæringen kan kun gå an 

hvis man stiller sikkerhed privat overfor den gæld man optager.  

6.1.8 Som et sidste bonusspørgsmål som ikke fremgår her, hvor tror du måske vi ender 

henne i fremtiden med de her forskellige erklæringer. 

” Altså hvis jeg skal se det fra bankens side, så kan jeg godt frygte lidt at det bliver en anden 

udformning på sigt. Jeg har ikke noget at have det i, men det er bare den udvikling vi sådan har 

set fra tidligere, hvor der var meget strammet op, det slipper man lidt nu”73. 

Anonym J antyder at der nok vil komme flere lempelser på sigt set ud fra bankens synspunkt. 

Dette vil medføre større risiko for ugennemsigtighed i årsrapporterne. Der sker ændringer 

konstant og man er nødt til at følge med i den udvikling som regeringen stiller over for 

revisionsbranchen. Bankrådgiveren skal følge de krav som finanstilsynet stiller i forhold til 

hvordan de skal drive virksomhed.  

 

” Forandringsvillige og parate, kan man sige. Det holder hjernen i gang”74.  

 

Banken skal være klar til en hel del ændringer i de kommende år. De sidste par år har 

bankerne været involveret i en del lempelser. Det stopper ikke her derfor skal banken hele 

tiden være klar og parate til at følge med og tilpasse sig de forskellige forandringer.  

 

6.2 Delkonklusion 

I min analyse om hvordan banksektoren ser på assistanceerklæring samt udvidet 

gennemgang og hvilke krav de stiller til sikkerheden er jeg nået frem til at banken er ked af at 

der er sket lempelse i revisionspligten. Det ser ud til at den klassiske revision forsat blive valgt 

af kunderne så længe de har behov for kreditfaciliteter.  

Ved brug af udvidet gennemgang kan banken ikke 100% føle sig sikker på om aktiverne er 

tilstede eller om værdien på aktiver er gjort korrekt op. Eftersom udvidet gennemgang er en 

erklæring som er fritaget for nogen handlinger. Derfor mener banken ikke at udvidet 
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gennemgang er godt nok. Hvis kunden trods alt alligevel anvender udvidet gennemgang og 

har behov for kreditfaciliteter kan de fra bankens side blive bedt om at revisoren skal udføre 

nogen flere handlinger og lægge erklæring til inden de vil behandle deres sag og som 

forudsætning fremover kræve tilvalg af den fulde klassiske revision.  

Assistanceerklæringer er derimod slet ikke tilfredsstillende og brugbar efter bankens mening 

hvis kunden har behov for kreditfaciliteter. Eftersom revisoren ikke stiller nogen sikkerhed i 

forbindelse med regnskab som er udarbejdet efter denne assistanceerklæring kan banken 

ikke risikere noget og derfor afvise denne erklæring ligeså snart kunder har behov for lån. 

Erklæringen kan bruges på små selskaber som ikke har nogen udfordringer, som har styr på 

deres økonomi samt personlige ejede virksomheder som hæfter personligt for deres gæld.  

 

  



 
 

64 
 

7.1 Hvor brugbar er assistanceerklæringer idet sikkerheden er lig nul 

I dette afsnit af min afhandlingsopgave vil jeg holde kunder, revisorer samt bankrådgiver op i 

mod hinanden og analysere deres holdninger samt udsagn om hvor brugbar 

assistanceerklæringer er i det sikkerhed er lig nul.  

 

7.1.1.Kunder 

Begge kunder som jeg har holdt interview med bruger assistanceerklæring og føler ikke at 

erklæringen kan anses for at vise nul sikkerhed hvis revisorer har været ind over i forbindelse 

med udførelse af arbejder så er det også en vis grad af sikkerhed og er helt klart langt højere 

end nul.  

De har ikke haft bemærkninger fra deres bank eller andre interessenter i forhold til deres valg 

af assistanceerklæring. Bankerne har set deres regnskab uden at kommentere noget om 

erklæringen. Ingen af dem har haft behov for kreditfaciliteter så det er nok derfor at banken 

ikke har stillet nogen krav om mere sikkerhed i regnskaberne. Eftersom de ikke har haft 

nogen udfordringer mener de at det er godt at der er andre valgmuligheder så alle 

erhvervsdrivende kan finde den rette erklæring. De mener at assistanceerklæringer er 

specielt egnet til selskaber som har begrænset aktivitet, er uden aktivitet eller kun har 

finansiel aktivitet.  

 

7.1.2 Revisorer  

Ud fra spørgeskemaundersøgelse er jeg nået frem til at revisorerne har en positiv holdning til 

assistanceerklæring. De mener hellere ikke at erklæringen kan sammenlignes med nul i 

sikkerhed hvis de har været ind over udarbejdelse af regnskabet. De er professionelle i deres 

arbejde og laver en del mere end erklæringsstandarder kræver. De sikrer sig at de har god 

kendskab til kunden og virksomheden og dens planer for det kommende regnskabsår. Mange 

af deres kunder som har valgt assistanceerklæring bistår de også med bogføringen af årets 

bevægelser. Derfor er sikkerheden langt større i det revisionsvirksomhederne sørger for at 

afstemme regnskabsposterne i forbindelse med at de yder bogføringsydelsen over for kunden. 

De få kunder hvor kunden selv sørger for bogføringen vil revisorerne altid i forbindelse med 

opstilling af regnskab bede om afstemningerne til regnskabsposterne. På den måde vil de 

sikre sig at der er styr på tallene inden de lægger sit navn til dette pågældende regnskab. 
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Revisorerne siger at der bliver udført arbejde på niveau med revision i forhold til afstemning 

af regnskabsposterne, det eneste de ikke gør er at de ikke udfylder kvalitetskontrol, da 

kvalitetskontrol ikke er pålagt denne erklæring og de ikke føler er nødvendigt for at levere et 

årsrapport med god revisorskik.  

 

7.1.3 Bank 

Min interview med bankrådgiver/filialchef belyser at de ser skarpt på assistanceerklæringer. 

Deres holdning er at sikkerhed er lig nul og ud fra den holdning behandler de kundernes 

engagement. Ligeså snart det er et selskab med begrænset hæftelse er det bare ikke godt nok 

med assistanceerklæring når kunden har behov for kreditfaciliteter. Banken vil gerne have 

erklæring med fuld revision. Det er kun ved revision at de kan føle sig rimelige trykke og få en 

rimelig garanti på at de ikke mister noget. Hvis det viser sig at revisoren har lavet en fejl og 

overset noget vigtigt, så er de alligevel sikrede i deres sag fordi revisoren er godt dækket af 

deres forsikringer.  

 

7.2 Delkonklusion 

Mange små virksomheder som opfylder kravene benytter assistanceerklæring. Erklæring om 

assistance med regnskabsopstilling udføres efter standarden ISRS 4410 DK. 

Assistanceerklæringer er brugbar så længe virksomhedens interessenter ikke kar nogen 

negative bemærkninger og ikke kræver en anden erklæring. Hvis virksomheden ikke har 

behov for kreditfaciliteter er jeg nået frem til ud fra analysen at erklæringen vil være brugbar. 

Banken vil ikke være utilfreds med erklæringer så længe de ikke skal løben nogen risiko.  
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8. AFSLUTTENDE DEL  
 

8.1 Konklusion 
Det som jeg har undersøgt er, hvorledes assistanceerklæring vil få konsekvenser for 

virksomheder samt revisionsbranchen, og skal kunder samt revisionsbranchen stille sig 

tilfreds med assistanceerklæringer. Det har jeg gjort ud fra tre semistrukturerede interviews 

og en spørgeskemaundersøgelse. Respondenterne er kunder, revisorer og bankrådgiver. 

Nedenstående fem undersøgelsesspørgsmål er med til at besvare og belyse min 

hovedspørgsmål fra problemformuleringen.   

Hvad forstås ved erklæring med/uden sikkerhed og hvorfor opstår behovet for 

assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang 

Regeringen i Danmark har siden året 2006 lempet revisionspligten for at skabe bedre 

rammebetingelse for regnskabsklasse B. Behovet for disse to erklæringer er opstået i 

forbindelse med lempelsen af revisionspligten. Regeringens mål med lempelsen er at opnå 

målsætning om flere arbejdspladser, øget vækst og lette arbejdsbyrderne blandt danske 

erhvervsvirksomheder samt komme tættere på de lempelige europæiske grænser og på den 

måde styrke den danske konkurrenceevne.  

Fokusset ligger i denne afhandling på udvidet gennemgang og assistanceerklæring.  

Forskellen mellem erklæringerne er graden af sikkerhed samt omfanget af arbejdshandlinger. 

Erklæring for udvidet gennemgang udarbejdes efter ISRE 2400 hvorimod 

assistanceerklæringer udarbejdes efter standarden for ISRS 4410 DK. Under erklæringer for 

udvidet gennemgang skal revisor selv udføre handlinger der kan udtrykke en konklusion om 

årsrapporten og om den giver et retvisende billede. Når der udarbejdes en 

assistanceerklæring bygger årsrapporten på oplysninger, hvilke der kommer fra ledelsen. Dog 

skal revisor være opmærksom på fejl og mangler og er disse tilstede skal de rapporteres til 

ledelsen.  
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Hvad er revisors rolle i forhold til rådgivning om assistanceerklæringer samt udvidet 

gennemgang 

I forhold til rådgivning om assistanceerklæringer samt erklæring for udvidet gennemgang er 

revisors rolle at rådgive efter kundebehov, interessentbehov og sikkerhed i den pågældende 

erklæring.  

Når man kigge på regnskabsklasse B virksomheder, er det for største delen for stor en 

handling af udføre fuld revision, og derfor opstår behovet for assistanceerklæringer og 

erklæring for udvidet gennemgang. I denne forbindelse er det revisorens rolle at rådgive i den 

retning der er mest retvisende for virksomheden.  

På baggrund af revisorens rådgivning skal kunderne selv tilvælge ændring af erklæringer på 

den ordinære generalforsamling. 

Ud fra undersøgelserne ses det at kunderne har hørt omkring lempelsen af revisionspligten, 

dog er de ikke bekendt med hvad de forskellige erklæringer indeholder. Det er derfor 

revisorens fornemmeste opgave at forklare kunden hvilke muligheder der er for selskabet og 

dens erklæring.  

Hvad er virksomhedernes holdning til valg af assistanceerklæringer eller udvidet 

gennemgang 

Som konkluderet i ovenstående afsnit er det revisors rolle at rådgive og vejlede 

virksomhederne til den valgte erklæring, men som det ses i interview med virksomhederne, 

har de ikke en yderligere holdning til hvilken erklæring deres årsrapport er pålagt. Dette er 

fordi de ikke kender forskellen mellem erklæringerne og deres indhold.  

Samtidig er virksomhedernes holdning at assistanceerklæringernes sikkerhed ikke er lig med 

nul, da de forventer at revisor udfører et arbejde der udviser sikkerhed.  

I følge virksomhederne har deres bank ikke haft nogen indvendinger omkring valg af 

erklæring. Dette skal dog ses i lyset af at de to interviewede virksomheder ikke har haft behov 

for kreditfaciliteter, og derfor har banken ikke haft behov for større sikkerhed i 

erklæringerne.  
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I forbindelse dermed mener virksomhederne at assistanceerklæringer er specielt egnet til 

virksomheder med begrænset aktivitet, uden aktivitet og finansiel aktivitet. Derimod mener 

virksomheder at erklæring med udvidet gennemgang er mere egnet til regnskabsklasse B 

virksomheder, hvor der er opgaver der kræver en del flere arbejdshandlinger fra revisoren. 

Erklæringen for udvidet gennemgang udtrykker derimod langt større grad af sikkerhed i 

forhold til assistanceerklæring.  

Hvordan ser banksektoren på assistanceerklæringer samt udvidet gennemgang, hvilke 

krav til sikkerhed stiller banken 

Banksektoren ønsker den klassiske revision frem for den lempelse der er sket. Grunden til 

dette er hvis der skal udstedes kreditfaciliteter ønsker de en høj grad af sikkerhed.  

Erklæring for udvidet gennemgang er fritaget for nogle handlinger og derfor mener 

banksektoren ikke at aktiver er opgjort korrekt, og har derved ikke 100% sikkerhed for 

værdien deraf.  

Har en kunde udvidet gennemgang som erklæring og har behov for kreditfaciliteter, ønsker 

banken at revisor udarbejder en yderligere erklæring om aktivernes værdi. Samtidig kan 

banken kræve at tilvælge fuld revision, hvis engagementet skal blive i den pågældende bank.  

Banksektoren stiller sig ikke tilfredse med assistanceerklæringer, da revisor ikke stiller nogen 

sikkerhed i forbindelse med årsrapporten. Ses ser udelukkende på virksomheden når der 

optages et lån, afviser banken det på baggrund af erklæringen. De vil ikke risikere at 

virksomheden ikke kan tilbagebetale lånet. Hvis virksomheden ejer/leder stiller sikkerhed 

privat og banken ser dette som værende værdifuldt, vil de på baggrund af dette gerne udstede 

lån til virksomheden. 

Hvor brugbar er assistanceerklæringer idet sikkerheden er lig nul 

Banken anser assistanceerklæringernes sikkerhed for værende lig nul, så længe de skal 

udstede kreditfaciliteter. Interview med bankrådgiver siger dog at virksomheder der ikke har 

behov for kreditfaciliteter og hvor økonomien er sund, er der ikke krav fra banken side om 

erklæring med højere sikkerhed end assistance.  
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Revisorerne mener at eftersom mange virksomheders bogholderi samt andre ydelser ligger 

hos revisoren, har de stort indblik i virksomheden samt dens regnskabsposter og dermed 

lettere kan påpege fejl og mangler. Derfor mener revisorerne at assistanceerklæringer er 

brugbare på virksomheder der overholder størrelsesgrænserne, fordi revisorerne har 

indblikket i virksomheden og aktiviteten i løbet af året. Mange revisorer mener ifølge 

spørgeskemaundersøgelsen at sikkerheden i assistanceerklæringer er langt større end nul, da 

alle regnskabsposter er afstemt, og årsrapporten derved giver et retvisende billede.  

Ifølge virksomhederne anses assistanceerklæringer som værende brugbare, da de, som 

beskrevet tidligere, mener at revisorerne, der udarbejder assistanceerklæringen, har det 

fornødne indblik i virksomheden og dens aktiviteter. Virksomhedsejerne anser revisorernes 

arbejde som værende fyldestgørende, og har stor tiltro til den udarbejdede årsrapport, og ved, 

at hvis revisor møder problemer/spørgsmål, bliver de løst i samråd med ledelsen.  

Med at ovenstående i mente, anses assistanceerklæringers sikkerhed for værende højere end 

nul, da revisorernes udførte arbejde anses for værende fyldestgørende og komplikationer 

dertil bliver løst. Selvom der ikke er pligt til at gennemgå alle regnskabsposter i 

assistanceerklæringer, udfører mange revisorer denne handling, for at opnå god 

revisionsskik.  

I forhold til revisionsbranchen anses lempelsen af revisionspligten som værende passende, da 

det ikke er alle virksomheder der har samme behov for gennemgang af årsrapporten. Det vil 

samtidig medføre vækst indenfor virksomheder, da det er lettere at komme ind på markedet 

og dertil øge antallet af arbejdspladser. Hertil mener revisorerne ikke at det vil lette deres 

arbejdsbyrder, da der vil komme flere virksomheder til, som skal have udarbejdet en 

assistanceerklæring. Det betyder at assistanceerklæringer vil få endnu bedre fremgang på det 

danske marked og erklæringen vil blive mere og mere brugt, ligeså snart der er mulighed for 

det. Eftersom virksomhederne er tilfredse med den assistanceerklæring som revisorerne 

bistår med, er der ikke noget som skal holde dem tilbage for at anvende denne erklæring. Ved 

anvendelse af assistanceerklæring opnår virksomhederne omkostningsbesparelse. Såfremt 

virksomhederne ikke har behov for kreditfaciliteter er der heller ingen fare for, at de skal på 

grund af deres engagement, tilvælge en erklæring som udviser større grad af sikkerhed. Min 

mening efter denne afhandlingsopgave er at jo større succes assistanceerklæring får på det 

danske marked på sigt, jo svære bliver det for banksektoren at afvise assistanceerklæringer. 
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På sigt ender det nok med at banksektoren vil tilpasse den udbredte assistanceerklæring 

mere, fordi det nok ikke ender på den lempelse vi har lige nu, da der med tiden nok vil komme 

flere til.  

 

8.2 Perspektivering 

Assistanceerklæring samt udvidet gennemgang er stadig to nye produkter på det danske 

marked, derfor bliver det interessant at følge udviklingen i disse to erklæringer i de 

kommende år.  

Indenfor de kommende år mener jeg at der vil være en hel del udvikling i disse produkter som 

vil give anledning til undersøgelser, belysning samt evalueringer. Den største del af 

erhvervsvirksomhederne i Danmark omfatter regnskabsklasse B-virksomheder.  

I USA og det meste af EU kan alle erhvervsdrivende i regnskabsklasse B fravælge revision, på 

baggrund af det vil det være interessant at foretage undersøgelse og belyse 

assistanceerklæring samt udvidet gennemgang i forhold til det internationale perspektiv.  

Hvis man i Danmark kommer til at følge i de internationale fodspor kommer man til at fjerne 

revisionspligten helt for regnskabsklasse B-virksomheder. På baggrund af det vil der være en 

hel del områder i revisionsbranchen som vil blive påvirket af denne beslutning derfor vil det 

være interessent at trække disse område frem og undersøge. Vil revisionsfirmaer kunne 

overleve på baggrund af eksisterende erklæringer eller skal de sælge nogen andre ydelser og 

bliver revisoruddannelsen af den grund ændret.   

Værdiskabelse ligger i alle de fejl som revisor retter inden færdiggørelsen af årsrapporten og 

erklæring finder sted. Det ligger udenfor min undersøgelse i afhandlingsopgaven men ville 

være rigtigt spændende og relevant at undersøge hvor udbredt det er og i hvilken omfang 

revisorerne er nødt til at yde mere og give en konklusion der udtrykker meget mindre eller 

ingen ting.  

Det vil være interessant at undersøge hvad SKAT og Erhvervsstyrelen vil finde frem til hvis de 

indførte nogen kontroller som revisorerne savner specielt på de årsrapporter som kunderne 

selv vælger at udarbejde eller i forbindelse med køb af ydelsen hos en bogholder eller ikke 

godkendt revisor.    

Udover ovenstående bliver det yderst interessant at foretage evaluering af disse to 
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erklæringer, for at finde frem til om der er sket nogen ændringer i arbejdshandlinger samt 

undersøge hvordan erklæringerne klarer sig på det danske marked, lever de op til 

regeringens forventninger.      
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10. Bilag 
 

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse  
 

Spørgsmål 1 
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Spørgsmål 2 

Alder: 

24-11-2016 06:29 Vis respondentens svar  

59  

24-11-2016 06:28 Vis respondentens svar  

59  

24-11-2016 06:27 Vis respondentens svar  

52  

18-10-2016 07:34 Vis respondentens svar  

46  

17-10-2016 19:17 Vis respondentens svar  

54  

16-10-2016 15:31 Vis respondentens svar  

57  

10-10-2016 15:43 Vis respondentens svar  

57  

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007648587
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5030630043
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5053218749
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5045037834
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5043870028
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5041793164
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5028090127
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10-10-2016 12:57 Vis respondentens svar  

43  

10-10-2016 12:40 Vis respondentens svar  

59  

10-10-2016 09:50 Vis respondentens svar  

52  

10-10-2016 09:36 Vis respondentens svar  

52  

10-10-2016 09:33 Vis respondentens svar  

59  

10-10-2016 09:26 Vis respondentens svar  

44  

10-10-2016 09:23 Vis respondentens svar  

58  

04-10-2016 07:54 Vis respondentens svar  

65  

03-10-2016 15:22 Vis respondentens svar  

33  

03-10-2016 14:02 Vis respondentens svar  

65  

03-10-2016 12:55 Vis respondentens svar  

52  

03-10-2016 12:36 Vis respondentens svar  

54  

03-10-2016 09:04 Vis respondentens svar  

46  

03-10-2016 08:49 Vis respondentens svar  

58  

01-10-2016 10:10 Vis respondentens svar  

54  

30-09-2016 16:25 Vis respondentens svar  

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027553747
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027750469
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027517183
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027499666
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027496561
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027488305
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027485650
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5014291762
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5012226612
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5012039861
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011936600
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011910778
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011658822
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011645483
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5009621658
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5008036317
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49  

30-09-2016 14:15 Vis respondentens svar  

49  

30-09-2016 14:12 Vis respondentens svar  

49  

30-09-2016 13:39 Vis respondentens svar  

  

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007717101
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007709947
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007653515
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Spørgsmål 3 
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Spørgsmål 4 
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Spørgsmål 5  

Hvad er din holdning til lempelsen af revisionspligten? 

 

Naturlig international udvikling, men svækker klart troværdigheden og giver større mulighed 

for besvigelser 

Vis respondentens svar 

 

Det er ok for selskaber der er små uden væsentlig interesse fra eksterne 

kreditgivere/samarbejdspartere 

Vis respondentens svar 

 

Er kun et reelt problem med selskaber der ikke ønsker at overholde regler og udarbejde 

retvisende årsrapporter 

Vis respondentens svar 

 

Grænserne er alt for høje. Revision er et troværdighedsstempel, som sikre virksomhederne 

hurtigere og effektiv kvalitetsstempel af deres virksomheds drift og burde være lovpligtigt for 

mange flere. Det sikre mod svindel og snyd og højner regnskabsstandarden i DK, det er en 

uskik at man tror at edb programmer kan opstille troværdige regnskaber og 

regnskabslæseren forstår ikke de forskellige erklæringstyper, så hvis vi har erklæret os på en 

assistance, så godtages den for meget mere end den reelt er udtryk for. 

Vis respondentens svar 

 

Grundlæggende at det er skidt for det offentliges sikkerhed for at alt foregår korrekt og der 

betales den skat der skal. Lempelsen vil alt andet lige medføre større risiko for tilsigtede og 

utilsigtede uregelmæssigheder i regnskabsaflæggelsen. Lempelsen sker for reducere den 

administrative byrde for virksomhederne, jeg tror reelt ikke er sker nogen væsentlig 

reduktion i byrden for virksomhederne, og lempelsen vil alt andet lige medføre at 

samfundet/SKAT skal udvide deres kontrol. Eneste meningsfyldte ved lempelsen vurdere jeg 

er at det sker i tråd med udvikling i EU, da den danske selskabsstruktur er åben konkurrence 

med udenlandske selskabsformer. 

Vis respondentens svar 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007648587
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5030630043
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5070704560
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5053218749
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5050356181
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God i nogle tilfælde - individuel vurdering. Der bør være større fokus på krav til revision for 

de virksomheder som ikke efterlever reglerne. (lovhjemlen er der): 

Vis respondentens svar 

 

Synes det er helt på sin plads 

Vis respondentens svar 

 

ok 

Vis respondentens svar 

 

Generelt OK ift. de fleste kundetyper, der fravælger revisionen. Ofte mindre betydning ift. 

produktet, da vi ofte alligevel assisterer med regnskabsudarbejdelse og bogføring 

Vis respondentens svar 

 

Det er helt Ok, idet der er alt for meget unødvendigt dokumentationsarbejde forbundet med 

revisionspligt for mindre selskaber. UG burde lempes omkring engagementsforespørgsel og 

andre unødvendige/overflødige forespørgsler. 

Vis respondentens svar 

 

Samfundsmæssigt er det forkert 

Vis respondentens svar 

 

Jeg synes det er fint på mindre kunder, som i forvejen er svært reviderbare. 

Vis respondentens svar 

 

Positiv. Det er bedre at gå fra en lovbestemt ydelse til en markedsbaseret ydelse. Det giver 

mere råderum til rådgivning. 

Vis respondentens svar 

 

ok 

Vis respondentens svar 

 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5045037834
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5043870028
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5041793164
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5029009683
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5028090127
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027553747
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027770341
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027750469
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027706641
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Ret negativ - generelt er den reducerede (evt. manglende) sikkerhed ikke i kundens interesse 

Vis respondentens svar 

 

Ingen 

Vis respondentens svar 

 

Den vurderer jeg som uheldig – ud fra et samfundsmæssigt synspunkt 

Vis respondentens svar 

 

Meget tyder på at mindre kontrol vil betyde væsentligt lavere moral omkring 

regnskabsaflæggelsen, og dermed samlet lavere skatte/momsindtægter til DK. 

Vis respondentens svar 

 

Ærgerligt Men ikke noget at gøre ved, må tilpasse sig markedet og finde andre 

omsætningskilder 

Vis respondentens svar 

 

Min umiddelbare holdning er positiv. Jeg mener generel, at revisionen er blevet for "dyr" for 

mange virksomheder. Selvom udvidet gennemgang er et godt alternativ, mener jeg 

virksomhederne selv bør vælge, hvilken erklæring de ønsker på deres årsrapport. 

Vis respondentens svar 

 

ok 

Vis respondentens svar 

 

Det er helt i orden. Syntes også det giver god mening. Men der skal stadig være fokus på et 

"korrekt" regnskab og erklæring 

Vis respondentens svar 

Ok - dog vurderes risikoen for skatteunddragelse for at blive større. 

Vis respondentens svar 

Det giver god mening hvor kunden ikke behøver revision. Men der mange platugler der ser 

chance for at slippe for denne kontrol 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027517183
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027515730
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027501597
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027499666
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027496561
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027492003
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027488305
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027485650
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5020186090
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Vis respondentens svar 

 

Ingen lempelse 

Vis respondentens svar 

 

Jeg synes det er en god mulighed for de virksomheder i SMV-segmentet som har en god sund 

økonomi og eksempelvis er ejerledet. Revisor er stadig forpligtet til at råbe vagt i gevær 

såfremt der er forhold som åbenlyst er problemfyldte i regnskabet, evt. i form af opgradering 

af erklæring/påtegning. 

Vis respondentens svar 

 

OK for de helt små selskaber 

Vis respondentens svar 

 

Grænserne bør ikke forhøjes mere 

Vis respondentens svar 

 

Det er til dels alene en politisk og teoretisk beregning af omkostningsbesparelse for 

virksomhederne. Kan være helt relevant for mange men hvor sikkerhed fra fx bank er 

væsentligt vil en revision være billigst i stedet for yderligere handlinger/erklæringer. 

Personligt ingen problem med lempelse. 

Vis respondentens svar 

 

Synes det er ok med lempelse af revisionspligten, da ikke alle virksomheder har behov for 

revision. Men bør så følges op på, at der f.eks. fra Skat og andre myndigheder er større fokus 

på de ikke reviderede virksomheder, således fravalg af revision ikke blot ender med at være 

en skjulested for virksomheder af tvivlsom karakter. Derudover bør der også være fokus fra 

Erhvervsstyrelsen på regnskaber der ikke er udarbejdet korrekt, som følge af at 

virksomheden selv har udarbejdet regnskabet og/eller at en ikke godkendt revisor har 

underskrevet regnskabet. 

Vis respondentens svar 

 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5014291762
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5012226612
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5012039861
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011936600
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011910778
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011704191
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011702773
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Positivt indstillet 

Vis respondentens svar 

 

Ok, revision er for tung i forhold til størrelsen af kunderne. 

Vis respondentens svar 

 

OK for helt små selskaber. Grænsen skal ikke sættes op 

Vis respondentens svar 

 

Ok. Revision i dag er overkill på langt de fleste regnskaber 

Vis respondentens svar 

 

Ikke i samfundets interesse. Branchen benytter muligheden som konkurrenceparameter, 

hvilket ikke skaber værdi men alene ringere kvalitet 

Vis respondentens svar 

 

Ok 

Vis respondentens svar 

 

nogle slipper med at betale for lidt, som ikke ville være sluppet hvis revision, så generelt ikke 

positivt 

Vis respondentens svar 

 

Lempelsen er fornuftig, den giver mulighed for at graduere revisionsarbejdet efter kundens 

størrelse og kompleksitet. 

Vis respondentens svar 

 

OK i nogle tilfælde og tåbelig i andre tilfælde. Godt med revision hvor der kan være offentlig 

interesse om virksomheden, selvom den ikke er så stor. Generelt er det tåbeligt at man sælger 

lempelsen i revisionspligten som om det skal være en lettelse i de administrative byrder, da 

det "kun" er en omkostningsmæssig lempelse. 

  

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011658822
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011645483
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5010865750
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5009621658
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5009044125
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5008036317
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007717101
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007709947
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Spørgsmål 6 

Hvilken kriterier indgår i din rådgivning når du bistår kunder med at vælge den relevante 

erklæring? 

 

 Besvaret: 39  Sprunget over: 0 
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Spørgsmål 7 

Hvorfor anbefaler du generelt udvidet gennemgang frem for andre erklæringer? 

 

Anbefales generelt ikke 

Vis respondentens svar 

 

det gør jeg heller ikke 

Vis respondentens svar 

 

Jeg anbefaler generelt ikke udvidet gennemgang da jeg synes det er en unaturlig hybrid der 

reelt ikke giver sikkerhed udover almindelig gennemgang. Der er efter min vurdering kun tale 

om formelt at vise omverdenen at man er omfattet af formel revisionspligt. 

Vis respondentens svar 

 

Fordi det er en fin balance for mindre selskaber. Her får de en god erklæring som dækker 

deres og omverdens behov. 

Vis respondentens svar 

 

UG anbefales primært til kunder hvor det giver mening for kunden og interessegrupperne 

omkring selskabet, særligt når der er flere aktionærer, er bankfinansiering, er behov for 

grossistkreditter, man deltagelse i offentligt udbud mm, modtages offentlig tilskud, ledelsen 

har fobi for for henvendelser fra SKAT eller hvor der måske generel offentlig interesse 

omkring viksomheden. 

Vis respondentens svar 

 

Højere grad af sikkerhed end ved review. 

Vis respondentens svar 

 

Besparelser i form af fx lagerrevision ikke nødvendigt. 

Vis respondentens svar 

 

det gør jeg ikke 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007648587
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5030630043
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5070704560
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5053218749
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5050356181
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5045037834
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5043870028
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Vis respondentens svar 

 

primært ifm. fravalg af ISA revision og hvor handlinger som fx lagerkontrol ikke ønskes af 

kunden eller virker mindre relevant/mindre risikobetonet 

Vis respondentens svar 

 

Jeg anbefaler på ingen måde UG i den nuværende form. Se forklaring ovenfor. 

Vis respondentens svar 

 

Hvis der er tale om et driftsselskab med ansatte og virksomheden er afhængig af 

fremmedfinansiering, så er der behov for en påtegning med høj grad af sikkerhed 

Vis respondentens svar 

 

Det passer godt til en hel del mindre kunder, der ønsker sikkerhed. 

Vis respondentens svar 

 

Jeg anbefaler generelt udvidet gennemgang frem for revision, idet erklæringskonklusionen er 

den samme - dvs positiv-konklusion. 

Vis respondentens svar 

 

det gør jeg normalt ikke 

Vis respondentens svar 

 

Jeg anbefaler generelt ikke udvidet gennemgang 

Vis respondentens svar 

 

- 

Vis respondentens svar 

 

Jeg anbefaler ikke generelt. Udvidet gennemgang er god for den kunde, som ikke har behov for 

at have en erklæring med fuldrevision, men som ønsker en vis sikkerhed for kvaliteten af 

regnskabet - og som gerne vil signalerer dette.Vis respondentens svar 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5041793164
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5029009683
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5028090127
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027553747
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027770341
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027750469
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027706641
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027517183
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027515730
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027501597
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Der er stadig nogen grad af sikkerhed og er et godt alternativ til både revision og 

assistanceerklæring 

Vis respondentens svar 

 

Det gør jeg heller ikke. 

Vis respondentens svar 

 

Udvidet gennemgang anbefaler jeg når interessenter har behov for en erklæring med 

sikkerhed, men hvor jeg vurderer at revisionen er for "dyr" for virksomheden. 

Vis respondentens svar 

 

Det anbefaler jeg ikke 

Vis respondentens svar 

 

I stort set alle tilfælde vil en erklæring om udvidet gennemgang være tilstrækkelig for de 

kunder jeg har. 

Vis respondentens svar 

 

Det gør jeg umiddelbart ikke 

Vis respondentens svar 

 

Ja frem for revision 

Vis respondentens svar 

 

Anbefaler ikke 

Vis respondentens svar 

 

Jeg anbefaler det primært udfra kundens ønske om at honoraret for revision er for stort i 

forhold til brugsværdien, men at en assistance ikke kan tilvælges. 

Vis respondentens svar 

 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027499666
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027496561
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027492003
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027488305
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027485650
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5020186090
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5014291762
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5012226612
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5012039861
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Udvidet gennemgang contra revisionserklæring: Vort ansvar ved store 

lagerbeholdning/usikkerhed ved prisfastsættelse. Det samme gør sig gældende ved debitorer, 

igangværende arbejder 

Vis respondentens svar 

 

Lempelse varelager og revisionsprotokollat 

Vis respondentens svar 

 

der gør jeg ikke da det er begrænset hvad værdi ctr. besparelse 

Vis respondentens svar 

 

Hvis kunden ikke har brug for revision, men hvor banken alligevel kræver en vis form for 

sikkerhed. 

Vis respondentens svar 

 

Et alternativ til revision, såfremt kunden ønsker reduktion i pris, men banken ikke vil 

acceptere assistance. 

Vis respondentens svar 

 

Anbefaler sjældent udvidet gennemgang 

Vis respondentens svar 

 

Det gør jeg ikke 

Vis respondentens svar 

 

UG er revision light og derfor meget anvendelig på mellemstore kunder der ikke har behov for 

fuld revision 

Vis respondentens svar 

UG er et misfoster skabt af revisorer som ønsker en posiv erklæring på noget hvor risiko er 

lavere. Jeg anbefaler helst ikke, men accepterer kunders ønske 

Vis respondentens svar 

 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011936600
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011910778
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011704191
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011702773
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011658822
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011645483
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5010865750
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5009621658
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5009044125
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Kunde behov 

Vis respondentens svar 

 

tja ....Vis respondentens svar 

Anbefaler kun UG frem for revision. Dette pga. færre krav ved kvalitetskontrol. 

Vis respondentens svar 

 

Det gør jeg sjældent, for det er en "halv" revision 

Vis respondentens svar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5008036317
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007717101
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007709947
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007653515
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Spørgsmål 8 

Hvorfor anbefaler du generelt assistanceerklæringer frem for andre erklæringer? 

 

Prisreduktion - de skal have tilbuddet/kende mulighederne 

Vis respondentens svar 

 

se ovenfor 

Vis respondentens svar 

 

Altid afhængig af kundens behov, herunder interessentere krav og behov. Det er ikke mit 

indtryk at pengeinstitutterne kræver erklæringer udover assistance. 

Vis respondentens svar 

 

Det gør jer nødigt , men er nød til at anvende denne erklæringsform på for eksempel 

udlejningsejendomme og virksomheder som ikke har brug for omverden ( gældsfrie 

virksomheder, eksempelvis ) 

Vis respondentens svar 

 

Anbefales typisk primært i meget beskedne virksomheder, med lav kompleksitet og hvor der 

ikke er bankfinansiering mm Ved opstart at nye selskaber anbefales typisk 

assistanceerklæring, da der grundlæggende er usikkerhed omkring hvordan virksomheden vil 

udvikle sig, og så kan man jo altid tilvælge UG hvis relevant efterfølgende. 

Vis respondentens svar 

 

Det er til kunder hvor forholdene er ukomplicerede og hvor det giver mening i relation til at 

andre erklæringer ikke giver mere værdi. 

Vis respondentens svar 

 

Det er som regel nok for kunden, og vi har en bedre indtjening. 

Vis respondentens svar 

 

for at slippe for kvalitetskontrol på opgaven 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007648587
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5030630043
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5070704560
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5053218749
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5050356181
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5045037834
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5043870028
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Vis respondentens svar 

 

prisforskellen og færre handlinger, som er mindre relevante for SMV segmentet 

Vis respondentens svar 

 

Primært i relation til kundens behov/økonomi. 

Vis respondentens svar 

 

I situationer hvor der er tale om enkelt mands virksomheder, holdingselskaber med 

ukomplicerede økonomiske forhold, ikke afhængig af finansiering og ikke særinteresser fra 

tredjemand 

Vis respondentens svar 

 

Det passer godt til kunder med lidt eller ingen interesse fra f.eks. kreditinstitutter. 

Vis respondentens svar 

 

Hvis der ikke er en tredjemand, som skal bruge regnskab til kreditgivning eller lignende, så 

anbefaler jeg en assistanceerklæring. 

Vis respondentens svar 

 

pris og behov. De får altid forklaring på forskel 

Vis respondentens svar 

 

Generelt er det tvunget af omstændighederne: det gør "de andre". 

Vis respondentens svar 

 

Billigt for kunden. 

Vis respondentens svar 

 

Jeg anbefaler ikke generelt. Assistance er - nu det er muligt - god for den som gerne vil have et 

billigt produkt, og som har et regnskabsmateriale (og behov i omgivelserne) som berettiger til 

assistance. 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5041793164
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5029009683
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5028090127
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027553747
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027770341
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027750469
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027706641
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027517183
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027515730


 
 

93 
 

Vis respondentens svar 

 

Prisen 

Vis respondentens svar 

 

Det gør jeg heller ikke, jf. bemærkning nr. 6 

Vis respondentens svar 

 

Min vurdering er, at en assistanceerklæring ligger under 50% af prisen på en revision. For 

mange af de virksomheder vi assisterer, giver erklæringen ikke merværdi for virksomheden. 

Vis respondentens svar 

 

Hvis ikke der behov for større sikkerhed 

Vis respondentens svar 

 

Små virksomheder har ikke altid behov for en anden erklæring end assistance. 

Vis respondentens svar 

 

Pga. pris, lille risiko i regnskabsaflæggelse 

Vis respondentens svar 

 

Hvis prisen er afgørende. Ja og fremfor review 

Vis respondentens svar 

 

Kan i visse tilfælde være brugbare for en konkret kunde og er lidt billigere 

Vis respondentens svar 

 

Udfra kundens ønske om et billigere produkt. 

Vis respondentens svar 

Under iagttagelse af kundens behov og vor risiko. 

Vis respondentens svar 

 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027501597
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027499666
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027496561
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027492003
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027488305
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027485650
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5020186090
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5014291762
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5012226612
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5012039861
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011936600
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Kundebehov 

Vis respondentens svar 

 

hvis regnskabet alene er til eget brug og tredje mand ikke benytter regnskabet 

Vis respondentens svar 

 

Simple virksomheder, f.eks. virksomheder uden væsentlige aktiver og forpligtelser eller 

investeringsvirksomheder uden interesse for banker, leverandører osv. 

Vis respondentens svar 

 

Jeg anbefaler ikke generelt assistance frem for andre erklæringer. Såfremt der ikke er kritiske 

poster, hvor revision er nødvendigt for at komme til bunds/opnå et mere retvisende billede, 

og såfremt kunden og andre regnskabsinteressenter ikke kræver andet end en assistance 

erklæring... så anbefaler jeg assistance erklæring. 

Vis respondentens svar 

 

Giver mening for mange kunder 

Vis respondentens svar 

 

Billigere 

Vis respondentens svar 

 

For rigtig mange mindre kunder er det fuldt tilstrækkelig. Vi laver jo reelt mere end kravene 

er i langt de fleste tilfælde. 

Vis respondentens svar 

 

Nogle fange giver det mening. 

Vis respondentens svar 

Kundebehov 

Vis respondentens svar 

 

 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011910778
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011704191
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011702773
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011658822
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011645483
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5010865750
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5009621658
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5009044125
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5008036317
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pris 

Vis respondentens svar 

 

Ingen krav ved kvalitetskontrol. Ofte er assistanceerkl. fuldt tilstrækkelig for kunden. 

Vis respondentens svar 

 

Billigst for kunden 

Vis respondentens svar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007717101
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007709947
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007653515
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Spørgsmål 9 

Hvorfor anbefaler du kunderne at få assistanceerklæring frem for udvidet gennemgang, når 

sikkerheden på assistanceerklæring er lig 0? 

 

Mange 0 risiko kunder 

Vis respondentens svar 

 

jeg anbefaler ikke men fortæller om mulighederne for valg af erklæringstyper 

Vis respondentens svar 

 

Ingen kommentarer udover nærværende. 

Vis respondentens svar 

 

Det gør jeg heller ikke. 

Vis respondentens svar 

 

Hvor det giver menig efter drøftelse af forholdet med kunden at vælge assistanceerklæring, og 

sluttelidt anbefales assistanceerklæringe naturligvis da det trodsalt i denne situation vil være 

det mest økonomisk fordelagtige for kunden. 

Vis respondentens svar 

 

Udvidet gennemgang kan være bøvlet i relation til kravet om engagementsoversigt - i praksis 

er assistance som revision i gamle dage. Vi sørger for mere er afstemt en standarden 

foreskriver 

Vis respondentens svar 

 

do 

Vis respondentens svar 

 

hvis kunden er ligeglad, og jeg samtidigt slipper for kvalitetskontrol på opgaven. 

Vis respondentens svar 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007648587
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5030630043
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5070704560
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5053218749
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5050356181
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5045037834
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5043870028
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5041793164
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ofte kunder med omfattende assistance fra vores side til bogføring, regnskabsudarbejdelse 

mv. hvor vi er langt inde over regnskabet og derfor alligevel har indsigt i evt. fejl (som så 

rettes) 

Vis respondentens svar 

 

Kundens behov/økonomi samt mindre dokumentation og ingen kvalitetskontrol. 

Vis respondentens svar 

 

se punkt 8 

Vis respondentens svar 

Hvis der ikke er behov for den ekstra sikkerhed for kunden eller kundens interessenter. 

Vis respondentens svar 

 

Hvis et regnskab ikke anvendes til kreditgivning eller andet væsentligt beslutningsgrundlag, 

så er der ikke et markedsmæssigt behov for at afgive en erklæring med sikkerhed. 

Vis respondentens svar 

 

pris og behov. De får altid forklaring på forskel 

Vis respondentens svar 

 

Det udførte arbejde er OK og professionelt selv om revisorerklæringen er uden sikkerhed 

Vis respondentens svar 

 

Fordi det tilfredsstiller kundens behov. 

Vis respondentens svar 

 

Assistanceerklæring er noget kunden efterspørger - mere end en anbefaling fra mig. Men det 

er et konkurrenceparameter. 

Vis respondentens svar 

 

Stadig prisen 

Vis respondentens svar 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5029009683
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5028090127
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027553747
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027770341
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027750469
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027706641
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027517183
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027515730
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027501597
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027499666
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Det gør jeg heller ikke, jf. bemærkning nr. 6 

Vis respondentens svar 

 

For de virksomheder der ikke tilføres merværdi med et udvidet gennemgang, vil en assistance 

erklæring være tilstrækkeligt. Det er samtidig vigtigt at holde for øje, at den interne 

økonomistyring, herunder resultatopfølgning, ikke skal sammenkædes med revisors 

erklæringsopgave. 

Vis respondentens svar 

 

Hvis ikke der behov for større sikkerhed 

Vis respondentens svar 

 

Jeg er heller ikke enig i at sikkerheden er lig nul. Se næste svar. 

Vis respondentens svar 

 

Pga. pris og lille risiko i regnskabsaflæggelsen, så anbefales assistanceerklæring 

Vis respondentens svar 

 

Kunderne er ikke interesseret i sikkerheden ved revision/udvidet gennemgang 

Vis respondentens svar 

 

Anbefaler ikke 

Vis respondentens svar 

 

Udfra et ønske fra kunden om billigere honorar 

Vis respondentens svar 

 

Vor risiko og kundens pris op opgaven 

Vis respondentens svar 

 

Kundebehov og interessentbehov 

Vis respondentens svar 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027496561
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027492003
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027488305
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027485650
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5020186090
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5014291762
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5012226612
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5012039861
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011936600
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011910778
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se pkt. 8 

Vis respondentens svar 

 

Jf. punkt 8. 

Vis respondentens svar 

 

Samme svar som ovenfor, kombineret med at såfremt pengeinstiuttet ikke accepterer 

assistance, så går vi et trin op på erklæringsskalaen. 

Vis respondentens svar 

 

 

Hvor det giver mening og der ikke er en 3. part der har behov for mere. 

Vis respondentens svar 

 

Jeg skriver ikke under på et regnskab, som jeg ikke har gennemgået, så min sikkerhed er 

større end 0. 

Vis respondentens svar 

 

Fordi sikkerheden reelt ikke er 0 

Vis respondentens svar 

 

Det gør jeg heller ikke hvis kunden har behov for erklæring med sikkerhed. Hvis kunden 

derimod ikke har behov for en erklæring med sikkerhed, så oversælger jeg heller ikke! 

Vis respondentens svar 

 

Ingen væsentlige og risikofyldte poster i regnskabet 

Vis respondentens svar 

 

pris 

Vis respondentens svar 

 

Kunden har ikke behov for sikkerheden. Jeg slipper for kvalitetskontrolllen. 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011704191
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011702773
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011658822
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011645483
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5010865750
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5009621658
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5009044125
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5008036317
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007717101
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Vis respondentens svar 

 

Billigst for kunden, og vi er ret sikre på deres oplysninger 

Vis respondentens svar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007709947
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007653515
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Spørgsmål 10 

Mener du at assistanceerklæringer har en sikkerhed der er lig 0? Begrund venligst 

 

ja ! Eneste mulighed er at vi fratræder, hvis noget er galt, - dog undtaget SØIK 

Vis respondentens svar 

 

spm ikke forstået 

Vis respondentens svar 

 

Mine assistanceerklæringer indeholder ikke formel sikkerhed men reelt mener jeg at der 

forhold at vi har udført assistancen medfører en eller anden sikkerhed for kvaliteten. 

Vis respondentens svar 

 

Nej, det mener jeg ikke man kan sige. Vi ser efter unaturlige sammenhænge i regnskaberne og 

rådgiver om for eksempel at få områder specielt vurderet hvis de er vitale for virksomheden 

og omverdens tro på regnskabet, eksempelvis et stort varelager. Jeg har valgt at jeg ikke 

ønsker at have kunde hvor vi ikke forestår bogføringen, hvis de skal have en assistance 

erklæring. 

Vis respondentens svar 

 

Grundlæggende er værdien jo 0% hvis man læser erklæringen. Men i lyset af at revisor skal 

udvise god revisorskik i sit arbejde og professionel adfærd, dog med en noget lempet kritisk 

tilgang, så er den reelle sikkerhed nok i virkeligheden omkring 25% 

Vis respondentens svar 

 

Nej - kunder og interessenter forventer uanset erklæring at det revisor leverer er i orden. En 

ting er "lig med 0" en anden er kunder og interessenters opfattelse/forventning. Det kræver 

en anden kommunikation fra revisorer og FSR. Omverdenen, herunder pengeinstitutter 

forstår ikke forskellen i erklæringstypen. 

Vis respondentens svar 

 

ja stort set 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5007648587
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5030630043
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5070704560
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5053218749
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5050356181
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5045037834
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Vis respondentens svar 

Nej, mener at sikkerheden reelt ikke er så forskellig fra de andre erklæringer, da vores 

kendskab til kunden gør at vores assistanceerklæringer indeholder en vis sikkerhed. 

Vis respondentens svar 

 

i teorien ja dog undtaget de situationer, hvor vi åbenlyst kan se at begrebsrammen afviges og 

dermed skal afstå fra opgaven - typisk going koncern problemer eller meget klare 

overtrædelser af begrebsrammen 

Vis respondentens svar 

 

Nej, vi udfører som regel samme arbejde som ved revision, men der er mindre 

dokumentation. 

Vis respondentens svar 

 

Ikke helt, der udføres forskellige afstemninger for at sikre en korrekt bogføring f.eks. bank, 

debitorer og kreditorer. Afhængig af virksomhedstype og branche vil man måske også kræve 

specifikke opgørelser fra virksomhedsejer, f.eks. lageroptælling Revisor har også mulighed for 

at opgraderer påtegning, hvis der er forhold der skal påtales, eller anmode virksomhedsejer 

om at rette påtale forholdet. Alternativt skal revisor afstå for opgave. 

Vis respondentens svar 

 

Jeg mener vi pt. lavere mere end erklæringsstandarder kræver, hvorfor sikkerheden er større 

end 0. 

Vis respondentens svar 

 

Assistanceerklæringen har en højere sikkerhed end 0, da vi skal sikre os, at vi ikke ville have 

givet et forbehold hvis vi havde afgivet en erklæring med sikkerhed. Derfor bliver vi nødt til at 

identificere de væsentlige og risikofyldte områder i regnskabet og sikre os, at de ikke er "helt 

ude i hampen". Dette giver en lille sikkerhed; men dog mindre end review. 

Vis respondentens svar 

 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5043870028
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5041793164
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5029009683
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5028090127
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027553747
https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027770341
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nej højere i det vi laver mere arbejde end nødvendigt fordi vi ikke vil lægge navn til dårligt 

arbejde 

Vis respondentens svar 

 

Formelt ja - det fremgår jo af erklæringen Reelt nej, da det udførte arbejde tilfører materialet 

sikkerhed. Men kun erfaring viser, om det udførte arbejde er godt eller mindre godt 

Vis respondentens svar 

 

Den eneste sikkerhed, er at regnskabsopstillingen opfylder årsregnskabsloven 

Vis respondentens svar 

 

Nej det mener jeg ikke - jeg foretager en vurdering af materialet, og afstår fra at skrive under 

hvis jeg mener der er væsentlige fejl, som kunden ikke vil have rettet. Men det er selvsagt ikke 

det samme at få vurderet sit materiale, som at få det revideret. 

Vis respondentens svar 

 

Nej, klart ikke, der er stadig en del handlinger vi foretager for at sikre os regnskabet er 

retvisende. 

Vis respondentens svar 

 

Både ja og nej. Der er stadig forskellige forhold du som revisor SKAL iagttage, men ja 

sikkerheden er meget begrænset i min optil. 

Vis respondentens svar 

 

Nej, assistance erklæringen har ikke en sikkerhed på 0. Som godkende revisorer forholder vi 

os det såvel regnskabets som helhed som de enkelte poster i årsrapporten. Samtidig skal vi 

afholde os fra at afgive erklæring, hvis vi er bekendte med fejl information. 

Vis respondentens svar 

 

Officielt er det uden sikkerhed. 

Vis respondentens svar 

 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027706641
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Jeg ville personligt aldrig lave et regnskab med en assistance erklæring som jeg med det blotte 

øje kunne se var fejl. Jeg vil også gætte på at jeg laver alt for mange handlinger selv om det er 

en assistance erklæring. Derfor mener jeg ikke at sikkerheden er lig nul. 

Vis respondentens svar 

 

Nej, jeg mener assistanceerklæring har en sikkerhedsgrad på min. 33%. Endvidere er der 

fortsat fokus på skatterelateret posteringer, så selvangivelsen er korrekt udfyldt 

Vis respondentens svar 

 

 

Vores assistance er næsten med samme sikkerhed som ved review, dvs. vi laver for meget ved 

assistance 

Vis respondentens svar 

 

Har sikkert ikke en sikkerhed på 0, hvis god revisorskik følges 

Vis respondentens svar 

 

Jeg mener helt teoretisk så har en assistanceerklæring en sikkerhed på 0 i forhold til hvorvidt 

de poster i årsregnskabet er efterprøvet. Dog mener jeg at der er en vis form for sikkerhed i 

form af at der eksempelvis er opstillet et årsregnskab som revisor skriver under på er 

foretaget iht. en defineret begrebsramme, derudover er der stadig krav til revisor om 

kendskab til kunden og såfremt der er forhold som revisor analyserer sig til er åbenlyst 

forkerte, så skal de jo rettes eller revisor skal fratræde. Dette i relation til revisors navn mener 

jeg giver en vis form for sikkerhed. 

Vis respondentens svar 

 

Nej, ikke umiddelbart fordi vi via vor faglige stolthed alligevel sørger for et rimeligt godt 

grundmateriale at udarbejde årsrapporten på. 

Vis respondentens svar 

 

Reelt ja - men vi laver det så der kan gives en review 

Vis respondentens svar 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5027485650
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overhoved ikke da en vi stadig skal vurdere om regnskabet er retvisende 

Vis respondentens svar 

 

Der er som udgangspunkt ingen sikkerhed. Men regnskabstallene gennemlæses, og er der 

noget som ser mærkeligt ud reagere revisor. 

Vis respondentens svar 

 

En assistance erklæring har en sikkerhed på 0, men det er ikke ensbetydende med at 

regnskabet er fejlbehæftet. Især ikke såfremt vi som revisor har ydet bogføringsassistance 

eller regnskabsmæssig assistance. 

Vis respondentens svar 

 

Der er absolut ikke en sikkerhed = 0, Vi har stadig et professionelt ansvar over for det 

materiale vi afleverer. 

Vis respondentens svar 

 

Nej, jeg har en væsentlig større sikkerhed på mine assistanceerklæringer. 

Vis respondentens svar 

 

Nej. Vi laver langt hen ad vejen stort ser et review. 

Vis respondentens svar 

 

Nej. Stort set alle revisorer bidrager med et retvisende produkt og med rimelig grad af 

sikkerhed, idet der er en faglig interesse i, at der ikke bliver skrevet under på noget makværk 

Vis respondentens svar 

 

Nej 

Vis respondentens svar 

 

Nej, Vi forsøger også at lave vores assistance rigtige 

Vis respondentens svar 

 

https://da.surveymonkey.com/analyze/browse/Fggyzr7ZcZM_2FQ7IzBMaXWsqbLcQqK98rHR_2Bi5iv73nU_3D?respondent_id=5011704191
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Overfor 3. mand er sikkerheden lig 0. Overfor kunden skal vi stadig levere den aftalte ydelse i 

den aftalte kvalitet, hvilket kan betyde, at sikkerheden er højere. 

Vis respondentens svar 

 

Nej, med vores navn påtrykt årsrapporten giver vi udtryk for at vi stadig "indestår" for en 

korrekt rapportering. 

Vis respondentens svar 
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Bilag 2 Interview med kunden Thomas Dyg 
T = Thomas Dyg, informant (T) 

A = Amra Curovic, interviewer (A) 

 

Indledende spørgsmål: 

A: Jeg vil lige høre hvilken branche du er i? 

T: Jeg er i film branchen og laver effekter til film branchen, til film hovedsageligt.  

A: Hvor mange selskaber har du? 

T: Jeg har 2 selskaber. 

A: Må jeg hører hvor gammel du er? 

T: Jeg er 43 år. 

Selve interviewet: 

 

A: Hvad er din holdning til lempelse af revisionspligten? 

 

T: For mig var det helt afgørende at sætte revisor omkostningerne ned i det tidsrum hvor mit 

firma lå mere eller mindre helt stille mens jeg var i London. Det vil sige de 8 år hvor vi var i 

London var der ikke den store omsætning eller bevægelser i det hele taget i virksomheden og 

så ville jeg på et tidspunkt minimere og så var det min revisor som forslog at lempe 

revisionspligten så jeg kunne få lavet et billigere årsregnskab.  

 

A: Hvad synes du om det sådan generelt også nu hvor du er tilbage i Danmark er det noget 

som du vil bibeholde? 

 

T: Jeg kan forstille mig at jeg vil gå tilbage til den fulde revision igen. Grunden vil udelukkende 

være sikkerhed over for kreditorer samt banken. Nu har jeg været i banken i forbindelse med 

at vi lige er flyttet hjem, netop for at låne, men det har været i forbindelse med det private. 

Banken har set på selskabsregnskaberne for at danne sig hele det økonomiske overblik. 

Banken har ikke nævnt noget om revisor påtegning i regnskabet eller andre detaljer. Eftersom 

banken ikke har nævnt noget så tror jeg ikke at det betyder noget hvilken påtegning der er i 

regnskabet. Jeg har fået mit lån uden nogen spørgsmål så jeg tror ikke at det betyder noget at 

jeg ikke har fået den fulde revision.  
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A: Ud fra hvilke kriterier har du valgt den relevante erklæring for virksomheden?    

 

T: Ud fra prisen og i forhold til hvad jeg havde brug for mens firmaet lå stille. Arbejdsbyrden 

for mig har været den samme, jeg føler ikke at jeg skulle samle flere data eller gøre noget 

yderligere for min revisor i forhold til tidligere år.   

 

A: Hvorfor ville du vælge udvidet gennemgang frem for andre erklæringer? 

 

T: Det er så her du må fortælle mig hvad er forskellene på de forskellige erklæringer, hvad de 

andre erklæringer er. 

 

A: Selvfølgelig, den fulde pakke er revision og det er den som vi har haft altid som er efter de 

amerikanske standarder. Revision udtrykker ca. 95% sikkerhed. Efter lempelsen har vi fået to 

andre erklæringer og det er assistanceerklæringer og udvidet gennemgang. Udvidet 

gennemgang er en mellemting det er stadigvæk revision men mindre pakke revision, der er 

nogen handlinger som man undlader. F.eks. en virksomhed som har et varelager har vi ikke krav 

om at kontrollere den fysiske lageroptælling som er foretaget af virksomheden.  

 

T: Så betyder det hvis der skulle komme kontrol fra skat så vil det være mit ansvar i forhold til 

oplyste varelager værdi. Nu har jeg så ingen varelager så er der en mindre ting at tænke på og 

mere grund til at undlade den fulde pakke revision.  

 

A: Hvorfor vil du vælge udvidet gennemgang frem for andre erklæringer? 

 

T: Det vil jeg gøre ud fra den sikkerhed, hvis jeg havde en stor virksomhed, når jeg får flere 

ansatte. Lige nu er det bare kun mig selv og jeg har ingen lånebehov. Men jeg tænker en bank 

eller en given investor vil være interesseret i lidt mere sikkerhed end det som jeg har i dag. 

Derfor overvejer jeg på sigt at opgradere til udvidet gennemgang. I forbindelse med udvidelse 

vil jeg nok gøre det fordi en dag når en investor vil kigge på min virksomhed vil de nok gå 

nogen år tilbage og forvente lidt mere end bare en assistanceerklæring. Det er i vært fald 

sådan jeg forstiller mig situationen.  

A: Hvorfor vil du vælge assistanceerklæringer frem for andre erklæringer? 
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T: Det vil jeg gøre efter behov og i selskaber som i mit tilfælde har ligget stille. Det hvor der 

ikke er så meget aktivitet.  

 

A: Hvordan ser du sikkerhed i de forskellige erklæringer? 

 Assistancer erklæringer 

 Udvidet gennemgang 

 

T: Det har du ligeså godt forklaret. Jeg var ikke klar over hvad forskellene var. Min revisor har 

fortalt mig det men jeg har ikke lagt mere i det. Detaljerne har jeg set hen over fordi min 

situation på det tidspunkt var bare anderledes. Der skete ikke noget i virksomhederne. Jeg 

skulle bare opfylde mindste kravene for at komme igennem en årsrapport. 

 

A: Mener du at assistanceerklæringer har en sikkerhed der er lig nul? 

 

T: Nej det synes jeg bestemt ikke, fordi det er stadigvæk jeres hænder det kommer igennem 

og det er langt bedre end mine hænder. Altså, jeg har ikke den indsigt der skal til. Det kan godt 

være at jeg kunne sætte mig ned og lave en årsrapport, men jeg ved ikke hvor jeg skulle 

begynde henne. Jeg vil sige mine første år, der jeg startede virksomheden i 2003 var jeg 

indstillet på med det samme at årsrapport det skulle der en revisor til. Jeg vil ikke begynde at 

bryde mit hoved med og finde ud af hvordan de ting skulle skæres og risikere at stå skoleret 

over for skat med endnu flere papirer og arbejdstab. Jeg vil hellere koncentrere mig om det 

som jeg er god til og lade jer klar det som i er gode til. Når man har en lille virksomhed 

ligesom mig er alene så føler man ikke at man har tid eller overskud til gøre noget selv. Hvis 

jeg valgte at lave årsrapporten selv så vil jeg kun gøre det en gang om året, det vil så betyde at 

jeg vil glemme datalinjerne i det og nok begår de samme fejl som jeg har lavet året før. 

Sikkerhed er helt klar ikke lig nul, den er langt højere. Det kan godt være når i lave en 

assistanceerklæring frem for en udvidet gennemgang at i ikke dykker ligeså langt ned i tallene 

og bruger ligeså meget tid og kan ikke stille ligeså stor sikkerhed. Men for små virksomheder 

ligesom mine er det nok heller ikke nødvendig. Fordi der er relative få bevægelser. Derfor 

tænker jeg at sådan nogle virksomheder er ikke nogen kompleksitet og der kan ikke være 

særlige mange ting som kan gå tabt nogen steder.  
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A: Hvordan tror du bankerne ser på sikkerheden i assistanceerklæringer?     

 

T: Jeg har kun haft den ene berøringsgrundlag med dem i forbindelse med et privat lån her for 

3 måneder siden og der var ingen problemer. De har selvfølgelig kigget på virksomhedens tal 

for at sikre sig at jeg tjener nok til at få løn. De vil sikre sig at der var penge til at jeg kunne få 

løn hver måned og at jeg kan få det tilstrækkeligt nok i forhold til det lån som skulle 

tilbagebetales. De har været tilfredse med de årsrapporter, selvom de er udarbejdet med 

assistanceerklæring. De har ikke efterspurgt noget andet. Jeg har været kunde i den bank i 

mange år og jeg tror måske at det spiller en rolle i forhold til tillid. Jeg kan forstille mig at det 

vil blive en anden ting hvis jeg skulle låne til virksomheden for at udvide, så vil de nok kræve 

lidt mere eller en anden erklæring.  

 

A: Har du andre bemærkninger til assistanceerklæringer og udvidet gennemgang?  

 

T: Ikke umildbart nej. Nu ved jeg hvad forskellene er mellem de forskellige erklæringer. De 

sidste par uger har jeg læst lidt op på hvad det er jeg egentlig har sagt ja til da jeg tog til 

England med hensyn til assistanceerklæringer og så videre.  

Afsluttende: 

 

A: Jeg har egentlig ikke mere. Har du noget at tilføje? 

 

T: Nej, ikke rigtigt. 

 

A: Tak for hjælpen. 

 

T: Selv tak. 
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Bilag 3 Interview med kunden anonym  
F = Anonym F, informant (F) 

A = Amra Curovic, interviewer (A) 

 

Indledende spørgsmål: 

 

A: Jeg vil høre hvad du hedder og hvor gammel du er? 

 

F: Jeg vil gerne være anonym. Jeg nærmer mig meget hurtigt de 50 år, så jeg er ikke nogen ung 

mand. Jeg har været selvstændig i mange år, så jeg kan godt huske i gamle dage da, skal vi sige 

inden alle de her nye erklæringer kom og jeg kan sige med det samme, jeg bryder mig ikke om 

ændringer. 

 

A: Jeg vil gerne lige høre hvilken branche du er inde i. 

 

F: Jeg er i ejendoms- og hotelbranchen. Administration og lidt service virksomhed, forskellige 

brancher fordelt på 7 forskellige selskaber.  

Selve interviewet: 

 

A: Hvad er din holdning til lempelsen af revisionspligten?  

 

F: Men min holdning til lempelsen af revisionspligten er, at det er jo vældig godt at det bliver 

lempet, man kommer lidt lettere igennem så at sige, men det er kun i teorien. I virkeligheden 

så driver vi virksomhed som vi har gjort hele tiden. Så lempelsen af revisionspligten og den 

mulighed de små virksomheder har for at fravælge revision, er først og fremmest at man kan 

spare nogle penge sådan ser jeg på det og jeg mener vores arbejdsbyrde er uændret i forhold 

til de rutiner som virksomheden har. Revisors arbejdsbyrde bliver selvfølgelig mindsket lidt, 

fordi han skal forholde sig til hvad skal vi sige, færre ting og foretage handlinger og så bliver 

hans arbejdsbyrde mindre, derved bliver prisen mindre og sikkerheden ja, den følger jo 

samme vej. Der er ikke så meget, hvad man kan sige, der er ikke den samme, man kan ikke tro 

på revisors ord på den samme måde, for han har ikke foretaget de samme handlinger som 

tidligere. I forhold til de krav som vores bank måtte stille, så er vi meget solide kunder, så jeg 
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tror faktisk ikke at de kigger på revisors erklæringer. Et enkelt år har der været et forbehold, 

så har banken spurgt ind til det. Men det har ikke nogen betydning i forhold til 

bankforretningerne, sikkerhedsstillelse eller nogen anden form for dokumentation fra 

banken.  

 

A: Ud fra hvilke kriterier har du valgt den relevante erklæring for virksomheden? 

 Arbejdsbyrde 

 Prisen 

 Sikkerhed i den pågældende erklæring 

 Krav fra bankforbindelse  

 Andet 

 

F: De kriterier vi har lagt til grund for de relevante erklæringer vi vil have for de givne 

selskaber det er faktisk en sjov overvejelse, for vi føler at det er revisoren der er valgt for os, 

vi føler at en gammeldags revision vil blive alt for dyr, og derfor så var det så mere en udvidet 

gennemgang eller et review, det passer os udmærket. I de gamle revisionspåtegninger var der 

også taget en masse forbehold, så vi føler ikke at der er den store forskel i virkeligheden. 

Specielt når man ikke skal ud og bruge en erklæring i forhold til et vigtigt lån eller vigtig 

kredit, så har det ikke den store betydning føler vi om man har det ene eller det andet.  

 

A: Hvorfor ville du vælge udvidet gennemgang frem for andre erklæringer? 

 

F: Jo, altså man kan sige det er jo ikke alt, der er frivilligt, så hvis virksomheden har en hvis 

størrelse, så skal man jo op og have noget revision, men ellers så er det fint med en udvidet 

gennemgang. Jeg kan ikke huske udvidet gennemgang, er det når revisor også skal indhente 

oplysninger fra 3. mand, tingbog, personbog osv? 

 

A: Ja, det er det, det har vi pligt til. 

 

F: Der kan man så sige at også med bank, indhentning af engagementsoversigter osv så 

kommer revisoren jo i virkeligheden ret godt rundt omkring virksomhedens forhold ved en 

udvidet gennemgang, idet man tjekker hvis der er ejendomme, så tjekker man hvad der måtte 



 
 

113 
 

være afgivet af sikkerhedsstillelser og engagementsoversigter, hvis der er kautioner og 

kautioner for tredjemand og personbog, og tingbog, man kommer vidt omkring. Så kan man 

sige, så efter udelukkelsesmetoden så kan man i hvert fald få afdækket ret mange ting, altså 

når man har en erklæring om udvidet gennemgang. Det synes jeg er tilstrækkeligt for mindre 

virksomheder. Jeg havde selvfølgelig godt set at prisen fulgte med ned i forhold til, hvad det 

var i gamle dage, man kan fornemme at en revisor er næsten ansvarsfri i forhold til de 

erklæringer som der gives nu i forhold til revision, men priserne er jo ikke fulgt med ned, jeg 

ligger i en total betragtning og siger, at når det hele fungerer så er det også nogenlunde ok. 

 

A: Så er der nok noget om at revisoren nok laver det samme som han altid har gjort, der er ikke 

så meget der har ændret sig. Det kommer an på sagen, man har en lempelse af hvis det er en 

udvidet gennemgang så har man eksempelvis et varelager, der skal man ikke ned og tælle det op, 

det er jo nogle få ting og alt det andet er som det plejede. 

 

F:Ja, jeg føler også at de opgaver som revisoren laver for os, altså bogføring og opstilling af 

regnskab, de er stort set det samme. Ja, så er det i virkeligheden kun måske erklæringsdelen 

som er ændret.  Jeg tror også at et revisionsfirma med 20-30 års anciennitet, de har deres 

rutiner så de gør tingene som de gør, selvom at lovgivningen så giver mulighed for at lave 

nogle lettere erklæringer og så er det, jeg kan ikke huske det, de her nye erklæringer er det 2-

3 år siden man kunne starte med udvidet gennemgang?   

 

A: Jo, fra 2014. 

 

F: Så det er jo noget forholdsvist nyt noget. 

 

A: Hvorfor ville du vælge assistanceerklæringer frem for andre erklæringer? 

 

F: Så er vi helt nede i, hvorfor, jamen den ved jeg faktisk ikke om jeg ville vælge. 

 

A: Men jeg ved at du har assistance erklæringer på nogle selskaber. 
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F: Ja, altså jeg har nogle selskaber, uden noget aktivitet af betydning, der kan man sige at hvis 

det er et selskab med begrænset drift og selskabets aktiver og passiver består af finansielle 

aktiver, bank indestående og så egenkapital i virkeligheden, så er der vel ikke meget at lave 

udvidet gennemgang på, og så ville man være nede i en assistanceerklæring.  

 

A: Hvordan ser du sikkerheden i de forskellige erklæringer?  

 Assistanceerklæringer 

 Udvidet gennemgang  

 

F: Jeg vil sige at i en assistanceerklæring er der jo meget begrænset sikkerhed og alt afhængig 

af revisoren og virksomheden så vil jeg også sige at sikkerheden er relativt begrænset i 

udvidet gennemgang. Det ser jeg ikke som et problem, hvis du har en enkelmandsvirksomhed, 

men i det øjeblik du har en kompleks virksomhed med varelager, større debitormængde, det 

kan være udviklingsomkostninger, det kan være ting, der strækker sig over flere 

regnskabsperioder, hvor det er svært at vurdere værdien af et givent aktiv pr afslutningsdag, 

så mener jeg ikke at det er nok med en udvidet gennemgang. Der mener jeg at hvis man skal 

have en større sikkerhed for revisors erklæring, må man op i revision. Det mener jeg også 

ligger i lovgivningen, at større komplekse virksomheder de skal op i en revision.  

 

A: Mener du at assistanceerklæringer har en sikkerhed der er lig 0? 

 

F: Det mener jeg ikke, fordi jeg mener stadigvæk at revisoren har en eller anden faglig 

standard, de lever op til. Det kan godt være at han juridisk set ved en assistanceerklæring 

stort set ikke kan blive draget til ansvar for noget. Men regnskabslæseren må jo tage sig i agt 

og regnskabsbrugeren må tage sig i agt, når der er tale om en assistanceerklæring så må han 

være ekstra agtpågivende, men jeg vil ikke sige at en assistanceerklæring har en sikkerhed, 

der er lig nul. Det synes jeg ikke, for så ville man jo kunne sige at det var lige meget om den 

var der eller ej. Der har trods alt været en revisor inde over og givet en erklæring om 

assistance, så lig nul vil jeg ikke sige. Den er nok ikke meget værd.  

 

A: Det hedder jo også en assistanceerklæring, det er at revisoren har hjulpet virksomheden med 

at stille regnskabet op i princippet, det er måske derfor at man siger den er lig med nul.  
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F: Nu er der jo ikke nogle virksomheder, der er ens. Så man kan jo sagtens forestille sig en 

virksomhed, der har styr på det og en revisor der er ligeglad. Så bliver den jo ikke meget værd 

sådan en assistanceerklæring. Men hvis der er styr på virksomheden og revisoren i øvrigt 

passer sit arbejde, udfører et almindeligt godt revisionshåndværk, selvom der kun er tale om 

en assistance, så ville man vel opdage besvigelser? Ville man ikke opdage det? 

 

A: Jo. 

 

F: Og ville han så sige noget som revisor ved en assistanceerklæring. Eller er det bare en 

erklæring om opstilling af regnskab og så er det det. Jeg mener, og det er bare min personlige 

holdning, en erklæring, hvor der har været en autoritet inde over må have en eller anden 

værdi, det kan godt være den ikke har en høj værdi, men det er bedre end at den ikke er der. 

Jeg ved du er enig med mig. Nu er jeg en gammel casinohaj, vi satsede altid på heldet, vi 

satsede altid på grøn og det blev rød.  

 

A: Men selvom revisoren opstiller regnskabet har de en række krav, der skal overholdes inden 

man underskriver.  

 

F: Jamen er det ikke meget lidt som han skal, jeg kan ikke huske det, han skal jo ikke tjekke de 

der personbøger, ting- og bil bog. Jeg tror ikke engang at han skal hente en 

engagementsoversigt. Det skal han vist ikke.  

Nej. Det skal han ikke.  

 

F: Det er der ikke krav til, så ja, jeg ved det ikke. Det kommer an på revisoren vil jeg sige. 

Det er rigtigt. 

Jeg føler at hvis en revisor har afgivet en assistanceerklæring til mig, så føler jeg at den er 

noget værd, fordi at der har været en revisor inde over. Nu er mine virksomheder også i 

orden, men jeg kan da godt se at hvis han skal tjekke noget, hvor tingene ikke er i orden, så er 

vi tæt på nul. 

Det er måske bare lidt ærgerligt at det bliver kategoriseret som nul sikkerhed. Fordi der må vel 

være forskel på om man selv har lavet den eller om man har haft en revisor inde over. Men alle 

bliver, kan man sige komme i samme kasse. Når man kigger udefra på det, så… 
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Problemet er at man bruger ordet erklæring, for en erklæring er ordmæssigt noget, der får en 

til at tro at her er der erklæret et eller andet. Jo, jeg er enig med dig, det burde have en 

betydning hvorvidt en revisor har været inde over, men igen vil jeg sige at det måske er fra 

lovgivers side til dem, der ikke kan tåle en udvidet gennemgang i stedet vælger en 

assistanceerklæring og så er man advaret. Jeg ved det ikke, jeg føler at en assistanceerklæring 

har en sikkerhed, der er mere end nul, men vi er ikke højt oppe over nul. Men den er ikke lig 

nul, for så kunne man jo bare have undværet den.  

 

A: Hvordan tror du bankerne ser på sikkerheden i assistanceerklæringer  

 

F: Jeg tror at de er fuldstændig ligeglade, fordi de ser på den sikkerhed som de kan få i 

virksomhedens aktiver, man kan jo nærmest ikke få en kredit i dag uden at stille sikkerhed for 

den, medmindre du er en børsnoteret virksomhed. 

Men hvis aktiverne ikke er revideret af en revisor er de så noget værd? 

Ja, fordi de aktiver som en bank kan tage sikkerhed i, nu er der jo sådan noget som 

virksomhedspant, men ellers kunne man jo tage pant i biler, ejendomme eller debitorer som 

er mere konkret, som ikke er afhængig af en virksomhed, en revisors vurdering ved en 

udvidet gennemgang eller en revisionshandling. Der tror jeg at bankerne ser på hvilken 

sikkerhed de kan få, hvis de kan få tilstrækkelig sikkerhed så kigger de ikke så meget på de 

erklæringer, der ligger. Jeg har 7 forskellige banker, så jeg taler med mange bankfolk og de 

siger at til et nyt firma f.eks (jeg skal lave et nyt projekt) så siger de ”Nå, men du kan få de 

penge som vi vil have, bare dit moderselskab stiller en garanti.” Der går de ikke ned og kigger 

på kreditten, bare der kommer en garanti fra noget som de ved noget om. 

Der vil jeg så sige at der har de ikke engang vurderet virksomheden, dens aktiver, drift eller 

hvad der kunne være af sikkerheder, eller hvad der er af erklæringer, de siger ”Hvis du giver 

os en tilstrækkelig garanti, så kan din nye virksomhed få en kredit.  

 

A: Du tror ikke, at hvis det var i dit moderselskab at der var en assistanceerklæring, at de ville 

sige ”Dette er ikke tilstrækkeligt, vi vil gerne bede om at en revisor kommer med en erklæring på 

at det er i orden”.   
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F: Det kunne sagtens tænkes, men så er vi oppe i større og mere indviklede virksomheder. Jeg 

tror at, jeg kan ikke vurdere det, for jeg har ikke et bredt kendskab til det. 

 

A: Du har aldrig været ude for det? 

 

F: Nej, aldrig. Jeg har aldrig været ude for at en bank sagde ”Hør! Du skal op og have revideret 

det her og vi skal have sådan og sådan for at gå videre. ” Jeg tror at bankerne bliver nødt til at 

have altså deres kreditafdelinger de skeler nok til nogle ting, de skeler til nogle 

advarselslamper. Forbehold for moms- og skattelovgivningen, for sent afleveret regnskab, 

men de kigger jo også på om virksomheder kan styre likviditet og drift, og hvis det er i orden 

så bliver der ikke lagt den samme vægt på de her erklæringer. Hvis det ikke er i orden så 

passer det sikkert meget godt med erklæringerne, at der er noget og at der er forbehold ved 

en revisionspåtegning eller et eller andet. Jeg tror at bankerne siger også at 

assistanceerklæringer ikke er meget værd. Udvidet gennemgang, hvor virksomheden bliver 

kigget bedre efter i sømmene er mere værd, revision er så noget mere igen. Men i forhold til 

kreditgivning så tror jeg at bankerne ser sig selv for inden de begynder at kigge på alle mulige 

erklæringer, så meget fidus har man ikke til revisorerne. Jeg beklager at måtte sige det. Det er 

ikke sådan at hvis revisoren siger ok, jamen så får man kreditten (af banken). Men revisoren 

kan være med til at hjælpe med at få virksomhedens økonomi fremstillet på en fornuftig måde 

så banken siger ”Ja” med budgetter og alt det der, men revisoren kan ikke klare det alene, 

virksomheden skal jo også lave et eller andet. 

 

A: Har du andre bemærkninger til assistanceerklæringer og udvidet gennemgang? 

 

F: Nej, hvis det skal have et formål også i fremtiden, så mener jeg man at man kunne nøjes 

med to. Man kunne enten have udvidet gennemgang og revision. Så kunne man også have 

virksomheder som pga deres ringe størrelse ville være helt undtaget for 

opstillingsbekendtgørelser og alle mulige ting, fordi de ville jo alligevel have valgt en 

assistanceerklæring, hvor den ikke er meget værdi. Men jeg synes at udvidet gennemgang er 

en fin mellemting, så er de vigtigste ting tjekket, der er lidt sikkerhed i den, revisoren ved også 

lidt mere om virksomheden og kan forstå dens miljø. Han forstår hvad den laver og han har så 

tjekket de vigtigste ting. Jeg kan ikke huske hvilke firmaer jeg har som blot har en 
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assistanceerklæring, men der kan ikke være meget aktivitet i det par firmaer som det måtte 

dreje sig om.  

Afsluttende: 

 

A: Jeg har egentlig ikke mere. Har du noget at tilføje? 

 

F: Nej, ikke rigtigt. 

 

A: Tak for hjælpen. 

 

F: Selv tak. 
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Bilag 4 Interview med filialdirektør anonym  
J = Anonym J, informant (J) 

A = Amra Curovic, interviewer (A) 

 

Indledende spørgsmål: 

 

A:Jeg vil høre hvad du hedder, hvor gammel du er og hvor du arbejder? 

 

J: Jeg vil gerne være anonym. Jeg er 53 år gammel og jeg sidder som filialdirektør her i 

Arbejdernes Landsbank.  

 

A: Hvor længe har du været i branchen? 

 

J: Jeg har arbejdet her i banken i 7 år og været i branchen i 35 år. Og har primært siddet med 

erhvervskunder. 

Selve interviewet: 

 

A: Hvad er din holdning til lempelsen af revisionspligten?  

 

J: Hvis jeg skal se det med bankens øjne så er jeg selvfølgelig ked af at der er kommet en 

lempelse. For det gør jo svært, hvad vi skal vi kræve når vi skal ud og låne penge ud. Og med 

de lempelser der er sket og med de forskellige revisionsopgørelser i kan lave eller 

meddelelser, det gør jo egentlig hvor meget i påtager jer af ansvar ud fra den redegørelse i 

laver og vi vil selvfølgelig gerne have en redegørelse der viser helt klart og tydeligt hvad er det 

den her virksomhed står for. Er de aktiver til stede og er de forskellige beholdninger opgjort 

korrekt og derfor kræver vi faktisk når vi har udlåntes engagementer at vi skal have en med 

en revisionspåtegning og det er selvfølgelig dyrere for kunden, men det er jo også der hvor vi 

får en sikkerhed for at de ting der er der, er til stede.  
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A: Ud fra hvilke kriterier vurderer i den pågældende erklæring i årsrapporten? (eventuel 

checkliste) 

 Udvidet gennemgang 

 Assistanceerklæring 

 

J: Det vi gør er at vi selvfølgelig går ind og ser om det er en mindre virksomhed, en 

enkeltmandsvirksomhed, så kan vi godt være mere lempelige med kravene i forhold til en 

revideret påtegning. Hvor når du kommer ud i selskaber, vil vi kræve en revisionserklæring 

fra kundens revisor. Så hvis vi har et mindre arrangement på 50.000 eller 100.000 og vi har 

sikkerhed, jamen så er det ikke så afgørende for hvordan værdierne er gjort op. Det må 

ligesom også være for kundens egen skyld, om kunden ved der er nogle værdier i 

virksomheden og det kører som det skal. Hvor hvis du kommer ud og kigger på en halv million 

og opefter jamen så har vi også typisk en større risiko og vil have en revisionserklæring eller 

påtegning.  

 

A: Hvad så hvis kunden vælger alligevel at revidere årsrapporten efter udvidet gennemgang, vil i 

sige at det ikke er godt nok?  

 

J: Det er os der stiller kreditfaciliteterne til rådighed, så det er afgørende om vi kan føre de her 

faciliteter videre på det grundlag af det materiale vi får.   

 

A: Hvad så hvis det er en ny kunde i får, som anvender udvidet gennemgang eller assistance 

erklæring.  

 

J: Så kan vi godt hvis vi føler at vi ikke får det belyst tilstrækkeligt, hvordan den her 

virksomhed er, at vi vil kræve udvidet gennemgang det kan det sagtens være selvom de ikke 

har haft den i dag. Dette vil vi kræve ved arrangementets indgåelse. Også her hvis der er nogle 

kunder der ekspanderer og vi er meget med i fasen om at fremskaffe likviditeten til kunden, så 

vil vi jo også kræve en merindsigt i det ved en revisionserklæring. Så vi ser faktisk typisk altid 

når vi har udlån af en hvis størrelse så kræver vi de her påtegninger fra revisoren. I disse 

tilfælde er udvidet gennemgang og assistancer ikke godt nok, vi vil have den fulde revision. 
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A: Hvilke kriterier indgår i jeres rådgivning hvis i bistår kunden med at vælge den relevante 

erklæring?  

 

J: Det er jo pudsigt, for det er meget naturligt at man går ned i sin bank først hvis man har 

behov for likviditet, men jeg eller vi prøver altid at vende den om og sige du er nystartet, du 

skal ud og have noget rådgivning inden du kommer til os, vi er faktisk den sidste instans du 

skal til. Og der har vi specielt, hvis det er nystartede, via iværksætter.dk gået ind og få de 

oplysninger og den gratis rådgivning, du kan på de hjemmesider. Og der kan de ofte også 

hjælpe med revisor og advokat og få alle de ting på plads inden man kommer ned til os, og 

siger vi skal have en finansiering på 50.000 eller 100.000 eller 200.000 eller hvor meget. Så vi 

vender den meget om og siger du er nystartet, der er nogle ting også hvad man skal overfor 

det offentlige og hvordan skal du stå og agere som selvstændig, en masse indberetninger og 

en masse andet. Og det ved kunderne ofte ikke, så der henviser vi faktisk til iværksætter.dk. 

Faktisk fortæller vi kravene omkring finansiering hvis der er behov for det så kan de tage det 

med i deres overvejelser i forbindelse med rådgivning.  

 

A: Har erklæringen indflydelse på udstedelse af lån?  

 

J: Ja, det har den så. Det er jo for at vi får bekræftet de aktiver er der og de forskellige 

opgørelser og de forskellige ting er gennemset. Og ja, det er uvilligt at jeg har været inde og se 

om det er tilstede. Debitorer og kreditorer. Hvis vi er ude i noget risiko, og kunden ikke selv 

kan afdække sikkerheden så vil vi altid kræve fuld revision. 

 

A: Men hvad så hvis der er en kunde der har flere selskaber og starter et nyt op. Og skal bruge 

nogle penge, men kan stille sikkerhed i en af de andre selskaber eller moderselskabet, er det så i 

orden eller betyder det noget hvilken erklæring de vælger?  

 

J: Ja, fordi vi skal jo stadigvæk have vores risiko afdækket. For vores krav er jo hvor vi skal 

stille finansiering til rådighed, skal vi have budgetter og vi skal have likviditetsbudgetter.  

 

A: Hvad så hvis man stiller sikkerhed i moderselskabet?  
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J: Ja, så skal det have fuldgået sikkerhed, så skal det være krone for krone altså hvor vi ikke 

løber nogen risiko. Så kan man sige at vi kan være ligeglade, hvis det er krone for krone. Men 

er vi ude og løbe en risiko, det kan være at vi kun har fået en kaution jamen så vil vi også 

kræve det for at se gennemsigtigheden i de forskellige ting. Det er jo en form for sikkerhed, at 

vi få en udvidet erklæring fra revisor.  

A: Jeg tænker bare på, hvordan kan det være at udgivet gennemgang måske ikke er godt nok når 

der kun er nogle få ting man ikke reviderer i forhold til den fulde revision, der er ikke så meget 

forskel alligevel, den giver ca. 70% i sikkerhed?  

 

J: Den kommer an på den pågældende sag, hvordan det er. Vi har også nogle af de små 

enkeltmandsvirksomheder, som vi slet ikke kan se hvad det er. Men hvor vi siger jamen det er 

okay, i deres situation for der ligger en pæn privat formue bagved, så der gør vi ikke mere ved 

det. Fordi de hæfter personligt. Så det er så snart, hvor vi er ude og vil vi selvfølgelig gerne 

også i de sager, hvor vi har indsigten i at vi har en risiko, så kræver vi også mere fra revisoren. 

Det kan jo også sige er lige så meget for kundens skyld, for hvis der er stillet en privat kaution, 

så er det jo også en sikkerhed for ham eller hende så de også ved, hvad det er de har i deres 

virksomhed. For det er jo typisk de er dygtige til det de er glade for og dét de brænder for og 

ikke så meget tallene og hvad deres aktiver er og ikke er. Hvad der er afskrevet og hvad der 

ikke er afskrevet.   

 

A: Har det en indflydelse hvilken revisor der har udarbejdet årsrapporten? iht. navn og størrelse 

på revisionsvirksomhed? 

 

J: Nej, det skal bare være en som har de forsikringer der skal til. Og autorisationen til det. Så 

det gør ingen forskel om der sidder to eller fem eller ti. Eller en man har kendt i 10 år. 

Fuldstændig lige meget.  Det må bare ikke være en bogholder. Fordi det er ikke tilstrækkeligt. 

Det kommer også an på, det kan kunden jo så afgøre, og det behøver ikke have noget med 

størrelse at gøre, men hvis kunden ikke føler man får den tilstrækkelige rådgivning i den fase 

man er og den udvikling man er i. Så må kunden jo også, og der kan vi jo også godt sige får du 

tilstrækkelig rådgivning i den fase du er i og så må kunden jo selv ligesom afgøre, får jeg den 

rådgivning eller nej det gør jeg faktisk ikke, hvad gør vi så. Det kan vi også sagtens have en 

dialog omkring. Men en stor revisionsvirksomhed kan jo også være for stor til en lille 
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håndværkermester på 10, som har et selskab. Der skal være en balancegang. Og en stor 

virksomhed kan også være tilfreds med en registreret revisor hvis kemi og tillid til hinanden 

er til stede, så det er egentlig ikke noget vi afgør.   

A: Hvad gør i hvis erklæringen i regnskabet ikke er tilstrækkelig?  

J: Men så går vi tilbage på og siger det skal der kigges på. Men vi har jo tilliden til at når I laver 

en udvidet erklæring så har I jo også et ansvar i relationen til den og det er jo en forsikring for 

os at I laver den erklæring og den har vi jo også tillid til at den er korrekt udfærdiget.  

 

A: Ja, der kan måske i nogle tilfælde være noget ekstraordinært f.eks. hvis man har valgt udvidet 

gennemgang og kunden har noget varelager der er stillet pant i. Så kan det godt være i siger at 

det er en arbejdshandling, der er udenfor udvidet gennemgang. Også er der nok nogle røde 

lamper der lyser og som der skal kigges på det, ikke?  

 

J: Lige nøjagtig.  

 

A: Kan i så finde på at sige til kunden at de skal lave deres erklæring om eller en ekstra på den 

arbejdsopgave der mangler. Også måske fremadrettet vælge revision i stedet for?  

 

J: Ja, men vi køre typisk efter revision så snart vi har en risiko i et arrangement.  

 

A: Mener du at assistance erklæringer har en sikkerhed der er lig med nul?  

 

J: Nej, det behøver den jo ikke at have. Det er jo der, hvor man graduerer virksomhedens 

størrelse og hvor vi har et arrangement på 30.000 eller 50.000 så får vi den ind og ser at det 

ser egentlig fornuftigt ud til det den her virksomhed præsterer. Så jeg vil ikke sige den er lig 

nul, men det kommer jo an på hvilken type virksomhed vi taler om, hvor vi kigger på de større 

så kan vi ikke acceptere en assistance erklæring så er den jo lig nul ved dem. Men ved mindre 

kan vi egentlig sige at den er tilstrækkelig, for det arrangement vi har når vi så også har set 

årsopgørelsen. Igen hvis vi har en risiko og vi vurderer der er en risiko eller vi løber en risiko 

så er den ikke tilstrækkeligt at det er kunden der har sat det op. Den er jo blevet meget enkel 

med de små virksomheder, at de næsten selv kan sidde og lave dem og sende ind.  
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A: Er der forskel hvis en revisor har foretaget assistance erklæring, revisor har en del krav de  

skal overholde og den gode revisorskik.  

 

J: Helt enig. Det er jo jeres forsikring, jeres ansvarsforsikring. Men vi ser også nogle som selv 

har lavet den eller en bogholder, og der selvfølgelig ikke tilstrækkeligt hvis vi har en risiko. 

Men der kan vi godt sige hvis det er en revisor der har lavet den, så er det okay i relation til 

det her arrangement vi har med den private formue der står bag og det er jo også pga. af i er 

professionelle og som du selv siger i har en god skik og har et ansvar pålagt på jeres skuldre. 

 

A: Som et sidste bonusspørgsmål som ikke fremgår her, hvor tror du måske vi ender henne i 

fremtiden med de her forskellige erklæringer?  

 

J: Altså hvis jeg skal se det fra bankens side, så kan jeg godt frygte lidt at det bliver en anden 

udformning på sigt. Jeg har ikke noget at have det i, men det er bare den udvikling vi sådan 

har set fra tidligere, hvor der var meget strammet op det, slipper man lidt nu. Fra bankens 

side kunne jeg måske godt se at man ville slippe mere endnu. Så vores gennemsigtighed bliver 

sværere. Jeg har ikke noget at have det i, men jeg kunne godt frygte set fra bankens øjne så 

bliver den mere lempelig, men så er det spørgsmål om hvilke krav vi stiller til det vi kan få. På 

sigt, jeg tror stadig der kommer til at ske en del i fremtiden. Ja, det kan man jo også se med 

mange andre ting også inde for vores branche. At der sker jo utrolig mange ting og det går 

rigtig hurtigt, så det er jeg slet ikke bange for. For 35 år siden var det anderledes, for 15 år 

siden var det også anderledes og for hvad det var for et halvt år siden. Der sker hele tiden 

noget og nu går det jo stærkt. Og der er jo også krav vi bliver pålagt som i også bliver pålagt. 

Som finanstilsynet også stiller større og større krav til hvordan vi skal drive virksomheder, og 

det påvirker også vores kunder. Vi skal følge med hele tiden. Forandringsvillige og parate, kan 

man sige. Det holder hjernen i gang.  

 

Afsluttende: 

A: Jeg har egentlig ikke mere. Har du noget at tilføje? 

 

J: Nej, ikke rigtigt. 
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A: Tak for hjælpen. 

 

J: Selv tak.  
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Bilag 5 Der er nogle vindere og nogle tabere, tidsskriftet Danske Revisorer 
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