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Af partner, statsaut. revisor, Anders Bisgaard, Faglig udviklingsafde-
ling, Beierholm og medlem af FSR – danske revisorers Revisionstek-
niske Udvalg og seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d., LL.M. Jes-
per Seehausen, Faglig udviklingsafdeling, Beierholm, ekstern lektor, 
Institut for Økonomi og Ledelse samt Juridisk Institut, Aalborg Uni-
versitet og medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe1

ber, dels Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 537/2014/EU 
af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksom-
heder af interesse for offentligheden (også kaldet PIE-virksomheder). 
Det er på denne baggrund, at den nye erklæringsbekendtgørelse skal 
ses.2 3 4

1. Indledning

Erhvervsstyrelsen har d. 17. juni 2016 udstedt en ny erklæringsbe-
kendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 737 af 17. juni 2016 om god-
kendte revisorers erklæringer. Denne artikel omhandler denne nye 
bekendtgørelse, der erstatter den hidtidige erklæringsbekendtgørelse, 
jf. Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013.

Artiklen er opbygget på følgende måde: I afsnit 2 omtales kort bag-
grunden for den nye erklæringsbekendtgørelse. I afsnit 3 omtales 
forhold vedrørende ikrafttræden, idet det er vigtigt at være opmærk-
som på, at dele af den nye erklæringsbekendtgørelse allerede er trådt 
i kraft, hvorimod andre dele af bekendtgørelsen først træder i kraft 
på et senere tidspunkt. I de centrale afsnit 4 og 5 besvares to vigtige 
spørgsmål, nemlig ”Hvad er nyt?” og ”Hvad er gledet ud?”. I afsnit 6 
besvares et (næsten) lige så vigtigt spørgsmål, nemlig ”Hvad er ikke 
ændret?”. I afsnit 7 fremsættes på baggrund af de foregående afsnit 
en række forslag til opdatering af Erhvervsstyrelsens erklæringsvejled-
ning, idet det er forfatternes forhåbning, at denne vejledning vil blive 
opdateret som følge af den nye erklæringsbekendtgørelse.

2. Baggrunden for den nye erklæringsbekendtgørelse

Folketinget vedtog d. 19. maj 2016 lovforslag nr. L 146 om ændring 
af RL og forskellige andre love, jf. lov nr. 631 af 8. juni 2016, der ud-
springer af dels Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/56/
EU af 16. april 2015 om ændring af 8. direktiv om lovpligtig revision 
af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, dvs. koncernregnska-
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Kravet om en fast rækkefølge i erklæringen er desuden ophævet. 
Formålet med dette er dels at sikre overensstemmelse mellem erklæ-
ringsbekendtgørelsen og de nye ISA’er, dels i videst muligt omfang at 
fremtidssikre erklæringsbekendtgørelsen i forhold til eventuelle kom-
mende nye erklæringsstandarder. Dette uddybes i afsnit 5.2 nedenfor.

Artiklen omhandler kun i begrænset omfang de nye ISA’er – dels 
fordi disse standarder skal ses i sammenhæng med en række udtalel-
ser fra FSR – danske revisorers Revisionstekniske Udvalg, der først for-
ventes i løbet af efteråret, dels fordi der i Revision & Regnskabsvæsen 
herefter må forventes at blive bragt en eller flere særskilte artikler om 
standarderne.7

3. Ikrafttræden

Den nye erklæringsbekendtgørelse træder som hovedregel i kraft d. 
18. juni 2016, jf. § 21, stk. 1, dvs. med virkning for erklæringer, der 
afgives d. 18. juni 2016 eller senere. Dette er blot én dag efter, at be-
kendtgørelsen er udstedt!

Bekendtgørelsens §§ 3-15 om erklæringer med sikkerhed på regn-
skaber, herunder revisionspåtegninger på – underforstået: revide-
rede – regnskaber, jf. §§ 3-8, erklæringer om udvidet gennemgang 
af regnskaber, jf. §§ 9-11, og erklæringer om gennemgang (review) 
af regnskaber, jf. §§ 12-15, træder dog først i kraft med virkning for 
regnskabsår, der slutter d. 15. december 2016 eller senere, hvilket for 
virksomheder med kalenderåret som regnskabsår vil sige med virkning 
for regnskabsåret 2016.8 Der er dog mulighed for førtidsimplemente-
ring med virkning for erklæringer, der afgives d. 15. december 2016 
eller senere.

Dette er sammenfattet i tabel 1.
Det er således vigtigt at være opmærksom på, at bekendtgørelsens 

§§ 16-19 om andre erklæringer med sikkerhed træder i kraft med 
virkning for erklæringer, der afgives d. 18. juni 2016 eller senere – og 
dermed allerede er trådt i kraft. I praksis er der dog efter forfatternes 
opfattelse ikke noget til hinder for, at ændringerne vedrørende an-
dre erklæringer med sikkerhed – ligesom ændringerne vedrørende 
erklæringer med sikkerhed på regnskaber – først implementeres 
med virkning for regnskabsår, der slutter d. 15. december 2016 eller 
senere, idet disse ændringer efter forfatternes opfattelse kan rum-
mes inden for reglerne om andre erklæringer med sikkerhed i den 
hidtidige erklæringsbekendtgørelse. Dette kræver dog, at revisor – i 
situationer, hvor revisor tager forbehold – husker at anvende overskrif-
terne ”Grundlag for konklusion med forbehold” og ”Konklusion med 
forbehold”, ”Grundlag for afkræftende konklusion” og ”Afkræftende 
konklusion” eller ”Grundlag for manglende konklusion” og ”Mang-
lende konklusion”, idet dette hidtil ikke har været et krav i erklærings-
bekendtgørelsen, men alene i f.eks. ISA’erne, jf. den hidtidige ISA 705, 
afsnit 16 og 22. Fremover er det også et krav i erklæringsbekendtgø-
relsen, jf. §§ 18, stk. 3-5.

Ud over den denne ændringslov skal den nye erklæringsbekendt-
gørelse også ses i sammenhæng med en række nye ISA’er, som FSR 
– danske revisorers Revisionstekniske Udvalg har udsendt. Der er tale 
om følgende nye standarder:5

• ISA 570: Fortsat drift (going concern) (ajourført)
• ISA 700: Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om 

et regnskab (ajourført)
• ISA 701: Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den 

uafhængige revisors erklæring
• ISA 705: Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors 

erklæring (ajourført)
• ISA 706 om supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regn-

skabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisio-
nen i den uafhængige revisors erklæring (ajourført)

• ISA 720 om revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger 
(ajourført).

Der kan desuden henvises til følgende nye standarder, der dog i skri-
vende stund endnu ikke er udsendt i endelig form på dansk:6

• ISA 800: Særlige overvejelser – revision af regnskaber udarbejdet i 
overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål (ajourført)

• ISA 805: Særlige overvejelser – revision af bestanddele af et regn-
skab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et 
regnskab (ajourført)

• ISA 810: Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabs-
sammendrag (ajourført).

Det ses, at ISA 570, ISA 700, ISA 705, ISA 706 og ISA 720 samt ISA 
800, ISA 805 og ISA 810 er ajourføringer af eksisterende standarder. 
ISA 701 er derimod en helt ny standard.

Den nye erklæringsbekendtgørelse indebærer generelt en tilpasning 
af erklæringsbekendtgørelsen til erklæringsstandarderne, herunder 
ISA’erne. Dette ses bl.a. på følgende punkter:
• Der er sket en generel tilpasning af overskrifter til erklæringsstan-

darderne. Dette uddybes i afsnit 4.3 nedenfor
• Erklæringsbekendtgørelsen taler fremover generelt om modifikatio-

ner af konklusionen i stedet for forbehold. Dette er i overensstem-
melse med begrebsanvendelsen i erklæringsstandarderne. Dette 
uddybes i afsnit 4.4 nedenfor

• Kravet om, at revisor skal angive, hvis revisionen eller den udvidede 
gennemgang ikke har givet anledning til forbehold, er ophævet. 
Dette er udtryk for en tilpasning til erklæringsstandarderne, der ikke 
indeholder et tilsvarende krav. Dette uddybes i afsnit 5.3 nedenfor

• Kravet om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgø-
rende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør 
godkende regnskabet, er delvist ophævet. Dette er udtryk for en 
delvis tilpasning til erklæringsstandarderne, der ikke indeholder et 
tilsvarende krav. Dette uddybes i afsnit 5.4 nedenfor.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at bekendtgørelsens §§ 16-19 om andre erklæringer med sikkerhed træ-
der i kraft med virkning for erklæringer, der afgives d. 18. juni 2016 eller senere – og dermed allerede er trådt i 
kraft. I praksis er der dog efter forfatternes opfattelse ikke noget til hinder for, at ændringerne vedrørende andre 
erklæringer med sikkerhed – ligesom ændringerne vedrørende erklæringer med sikkerhed på regnskaber – først 
implementeres med virkning for regnskabsår, der slutter d. 15. december 2016 eller senere, idet disse ændringer 
efter forfatternes opfattelse kan rummes inden for reglerne om andre erklæringer med sikkerhed i den hidtidige 
erklæringsbekendtgørelse. 
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Erklæringer
Erklæringsbe-
kendtgørelsen Ikrafttræden

Regnskabsafslutning

31. december 31. marts 30. juni 30. september

Revisionspåtegninger på 
regnskaber

§§ 3-8 Regnskabsår, der 
slutter d. 15. de-
cember 2016 eller 
senere

Dog mulighed for 
førtidsimplemente-
ring med virkning 
for erklæringer, 
der afgives d. 15. 
december 2016 
eller senere

Regnskabsåret 
2016

Regnskabsåret 
2016/17 

Regnskabsåret 
2016/17

Dog mulighed 
for førtidsimple-
mentering med 
virkning for 
regnskabsåret 
2015/16, hvis 
erklæringen und-
tagelsesvist afgives 
d. 15. december 
2016 eller senere

Regnskabsåret 
2016/17

Dog mulighed 
for førtidsimple-
mentering med 
virkning for 
regnskabsåret 
2015/16, hvis er-
klæringen afgives 
d. 15. december 
2016 eller senere

Erklæringer om udvidet 
gennemgang af regn-
skaber

§§ 9-11

Erklæringer om gen-
nemgang (review) af 
regnskaber

§§ 12-15

Andre erklæringer med 
sikkerhed

§§ 16-19 Erklæringer, der afgives d. 18. juni 2016 eller senere

TABEL 1: HVORNÅR TRÆDER DEN NYE ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSE I KRAFT?

De nye ISA’er træder også i kraft med virkning for regnskabsår, der 
slutter d. 15. december 2016 eller senere. Det må dog efter forfatter-
nes opfattelse antages, at der ikke er noget til hinder for, at disse stan-
darder – ligesom reglerne om revisionspåtegninger på regnskaber (og 

andre erklæringer med sikkerhed på regnskaber) i den nye erklærings-
bekendtgørelse – førtidsimplementeres med virkning for erklæringer, 
der afgives d. 15. december 2016 eller senere.9

Lønpartner
koncept

DataLøn

Nem
og gra

tis 

opstart

VIP
hotline

Personale-
juridisk 
rådgivning

20 kr. pr. lønseddel+  serviceabonnement 
(fra 109 kr./md.)

Vil du styrke din forretning?
60% af revisorer og eksterne bogholdere mener, at de kan styrke  
deres forretning gennem mere effektive processer.

85% af vores Lønpartnere mener, at vi gør det nemt og enkelt  
at arbejde professionelt med løn- og personaleadministration.

Hos os er du i trygge hænder
Som Lønpartner hos os, kan du nemt og enkelt håndtere dine kunders løn i  
DataLøn, der er Danmarks mest anvendte lønsystem. Vi hjælper dig – og dine 
kunder godt i gang. Og får du brug for hjælp, kan du ringe til vores VIP hotline  
– så du kan komme videre med det samme.

72% af vores Lønpartnere får jævnligt spørgsmål om ansættelse, ferie,  
barsel, sygdom og opsigelse fra deres kunder. Du får straks svar fra vores  
personalejurister eller online med PersonaleGuide.

Læs om dine – og dine kunders fordele på bluegarden.dk/revision 

– eller ring til os på 72 27 91 11 og få en snak om dine muligheder.

1
0

0
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7

Svar og få lækker brunch med bobler!
} bluegarden.dk/revision

10037_ann_Lønpartner Revision og regnskab_185x131.indd   1 29/06/2016   16.11
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Revisionspåtegninger på regnskaber 
Erklæringer om udvidet gennemgang af 
regnskaber 

Erklæringer om gennemgang (re-
view) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Bemærkninger Omtales i …

Erklæringsbekendtgørelsen §§ 3-8 §§ 9-11 §§ 12-15 §§ 16-19

Krav om omtale af eventuel væsentlig usikker-
hed vedrørende fortsat drift

X Ingen realitetsændring – fremgår i for-
vejen af ISA 570 (og ISA 706)

Afsnit 4.2

Generel tilpasning af overskrifter til erklæ-
ringsstandarderne:
• Grundlag for konklusion i forbeholdstil-

fælde
”Forbehold” + ”Grundlag for konklusion 
med forbehold”, ”Grundlag for afkræftende 
konklusion” eller ”Grundlag for manglende 
konklusion” (dobbeltoverskrifter)  
 
er ændret til  
 
”Grundlag for konklusion med forbehold”, 
”Grundlag for afkræftende konklusion” eller 
”Grundlag for manglende konklusion” (enkel-
toverskrift)

”Forbehold” + ”Grundlag for konklusion 
med forbehold”, ”Grundlag for afkræftende 
konklusion” eller ”Grundlag for manglende 
konklusion” (dobbeltoverskrifter)  
 
er ændret til  
 
”Grundlag for konklusion med forbehold”, 
”Grundlag for afkræftende konklusion” eller 
”Grundlag for manglende konklusion” (enkel-
toverskrift)

”Forbehold” + ”Grundlag for konklu-
sion med forbehold”, ”Grundlag for 
afkræftende konklusion” eller ”Grund-
lag for manglende konklusion” (dob-
beltoverskrifter)  
 
er ændret til  
 
”Grundlag for konklusion med forbe-
hold”, ”Grundlag for afkræftende kon-
klusion” eller ”Grundlag for manglende 
konklusion” (enkeltoverskrift)

”Grundlag for konklusion med forbe-
hold”, ”Grundlag for afkræftende kon-
klusion” eller ”Grundlag for manglende 
konklusion”

Afsnit 4.3.1

• Konklusion i forbeholdstilfælde ”Konklusion med forbehold”, ”Afkræftende 
konklusion” eller ”Manglende konklusion”

”Konklusion med forbehold”, ”Afkræftende 
konklusion” eller ”Manglende konklusion”

”Konklusion med forbehold”, ”Afkræf-
tende konklusion” eller ”Manglende 
konklusion”

”Konklusion med forbehold”, ”Afkræf-
tende konklusion” eller ”Manglende 
konklusion”

Ingen realitetsændring  
– fremgår i forvejen af f.eks. ISA 705

Afsnit 4.3.2

• Supplerende oplysninger vedrørende for-
hold i regnskabet

”Supplerende oplysninger vedrørende forhold 
i regnskabet”  
 
er ændret til  
 
”Fremhævelse af forhold i regnskabet”

”Supplerende oplysninger vedrørende forhold 
i regnskabet”  
 
er ændret til  
 
”Fremhævelse af forhold i regnskabet”

”Supplerende oplysninger” + ”Supple-
rende oplysninger vedrørende forhold 
i regnskabet” eller en anden passende 
overskrift (dobbeltoverskrifter)  
 
er ændret til  
 
”Fremhævelse af forhold i regnskabet” 
(enkeltoverskrift)

IR Afsnit 4.3.3

• Supplerende oplysninger vedrørende for-
ståelse af erklæringsopgaven, f.eks. revisio-
nen

”Supplerende oplysninger vedrørende forstå-
else af revisionen”  
 
ændres formentlig til  
 
”Fremhævelse af forhold vedrørende revisio-
nen”

”Supplerende oplysninger vedrørende forstå-
else af den udvidede gennemgang”  
 
ændres formentlig til  
 
”Fremhævelse af forhold vedrørende den ud-
videde gennemgang”

”Supplerende oplysninger” + ”Supple-
rende oplysninger vedrørende forstå-
else af gennemgangen [eller] reviewet” 
(dobbeltoverskrifter)  
 
ændres formentlig til  
 
”Fremhævelse af forhold vedrørende 
gennemgangen [eller] reviewet” (en-
keltoverskrift)

”Supplerende oplysninger vedrørende 
forståelse af erklæringsopgaven” eller 
en anden passende overskrift  
 
ændres formentlig til  
 
”Fremhævelse af forhold vedrørende 
erklæringsopgaven” eller en anden 
passende overskrift

Supplerende oplysninger vedrørende 
forståelse af erklæringsopgaven er ikke 
reguleret i erklæringsbekendtgørelsen, 
men alene i erklæringsstandarderne, 
der formentlig vil blive tilpasset den 
nye erklæringsbekendtgørelse

Afsnit 4.3.4

• Supplerende oplysninger vedrørende an-
dre forhold 

Ikke længere krav om overskriften ”Supple-
rende oplysninger vedrørende andre forhold” 
– blot krav om en overskrift, der er tilpasset 
indholdet

Ikke længere krav om overskriften ”Supple-
rende oplysninger vedrørende andre forhold” 
– blot krav om en overskrift, der er tilpasset 
indholdet

IR IR Omfatter supplerende oplysninger om 
overtrædelse af bogføringslovgivningen 
og supplerende oplysninger om ledel-
sesansvar

Afsnit 4.3.5

Erklæringsbekendtgørelsen taler fremover 
generelt om modifikationer af konklusionen i 
stedet for forbehold

X X X X Dette er i overensstemmelse med 
begrebsanvendelsen i erklæringsstan-
darderne

Afsnit 4.4

Præcisering af, at revisor kun skal give sup-
plerende oplysninger om overtrædelse af 
bogføringslovgivningen, hvis revisor under sit 
arbejde bliver opmærksom på, at denne lov-
givning er overtrådt (og overtrædelsen ikke er 
uvæsentlig)

X X IR IR Ingen realitetsændring – fremgår i for-
vejen af erklæringsvejledningen

Afsnit 4.5

Kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at 
give supplerende oplysninger om ledelses-
ansvar, selv om ledelsen potentielt kan ifalde 
ansvar, er ændret i opadgående retning fra 
”ikke bagatelagtige forhold” til ”ikke uvæ-
sentlige forhold”

X X IR IR Det er håbet, at en kommende ny 
erklæringsvejledning vil bidrage til 
fortolkningen af ”ikke uvæsentlige for-
hold” i denne sammenhæng

På lidt længere sigt vil afgørelser fra 
Revisornævnet formentlig også bidrage 
hertil

Afsnit 4.6

Præcisering af, at ”andre erklæringer” vedrø-
rer handlinger rettet mod regnskabet

IR X X IR Ingen realitetsændring – er i forvejen 
fortolkningen i praksis

Afsnit 4.7

TABEL 2: DEN NYE ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSE – HVAD ER NYT?
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Revisionspåtegninger på regnskaber 
Erklæringer om udvidet gennemgang af 
regnskaber 

Erklæringer om gennemgang (re-
view) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Bemærkninger Omtales i …

Erklæringsbekendtgørelsen §§ 3-8 §§ 9-11 §§ 12-15 §§ 16-19

Krav om omtale af eventuel væsentlig usikker-
hed vedrørende fortsat drift

X Ingen realitetsændring – fremgår i for-
vejen af ISA 570 (og ISA 706)

Afsnit 4.2

Generel tilpasning af overskrifter til erklæ-
ringsstandarderne:
• Grundlag for konklusion i forbeholdstil-

fælde
”Forbehold” + ”Grundlag for konklusion 
med forbehold”, ”Grundlag for afkræftende 
konklusion” eller ”Grundlag for manglende 
konklusion” (dobbeltoverskrifter)  
 
er ændret til  
 
”Grundlag for konklusion med forbehold”, 
”Grundlag for afkræftende konklusion” eller 
”Grundlag for manglende konklusion” (enkel-
toverskrift)

”Forbehold” + ”Grundlag for konklusion 
med forbehold”, ”Grundlag for afkræftende 
konklusion” eller ”Grundlag for manglende 
konklusion” (dobbeltoverskrifter)  
 
er ændret til  
 
”Grundlag for konklusion med forbehold”, 
”Grundlag for afkræftende konklusion” eller 
”Grundlag for manglende konklusion” (enkel-
toverskrift)

”Forbehold” + ”Grundlag for konklu-
sion med forbehold”, ”Grundlag for 
afkræftende konklusion” eller ”Grund-
lag for manglende konklusion” (dob-
beltoverskrifter)  
 
er ændret til  
 
”Grundlag for konklusion med forbe-
hold”, ”Grundlag for afkræftende kon-
klusion” eller ”Grundlag for manglende 
konklusion” (enkeltoverskrift)

”Grundlag for konklusion med forbe-
hold”, ”Grundlag for afkræftende kon-
klusion” eller ”Grundlag for manglende 
konklusion”

Afsnit 4.3.1

• Konklusion i forbeholdstilfælde ”Konklusion med forbehold”, ”Afkræftende 
konklusion” eller ”Manglende konklusion”

”Konklusion med forbehold”, ”Afkræftende 
konklusion” eller ”Manglende konklusion”

”Konklusion med forbehold”, ”Afkræf-
tende konklusion” eller ”Manglende 
konklusion”

”Konklusion med forbehold”, ”Afkræf-
tende konklusion” eller ”Manglende 
konklusion”

Ingen realitetsændring  
– fremgår i forvejen af f.eks. ISA 705

Afsnit 4.3.2

• Supplerende oplysninger vedrørende for-
hold i regnskabet

”Supplerende oplysninger vedrørende forhold 
i regnskabet”  
 
er ændret til  
 
”Fremhævelse af forhold i regnskabet”

”Supplerende oplysninger vedrørende forhold 
i regnskabet”  
 
er ændret til  
 
”Fremhævelse af forhold i regnskabet”

”Supplerende oplysninger” + ”Supple-
rende oplysninger vedrørende forhold 
i regnskabet” eller en anden passende 
overskrift (dobbeltoverskrifter)  
 
er ændret til  
 
”Fremhævelse af forhold i regnskabet” 
(enkeltoverskrift)

IR Afsnit 4.3.3

• Supplerende oplysninger vedrørende for-
ståelse af erklæringsopgaven, f.eks. revisio-
nen

”Supplerende oplysninger vedrørende forstå-
else af revisionen”  
 
ændres formentlig til  
 
”Fremhævelse af forhold vedrørende revisio-
nen”

”Supplerende oplysninger vedrørende forstå-
else af den udvidede gennemgang”  
 
ændres formentlig til  
 
”Fremhævelse af forhold vedrørende den ud-
videde gennemgang”

”Supplerende oplysninger” + ”Supple-
rende oplysninger vedrørende forstå-
else af gennemgangen [eller] reviewet” 
(dobbeltoverskrifter)  
 
ændres formentlig til  
 
”Fremhævelse af forhold vedrørende 
gennemgangen [eller] reviewet” (en-
keltoverskrift)

”Supplerende oplysninger vedrørende 
forståelse af erklæringsopgaven” eller 
en anden passende overskrift  
 
ændres formentlig til  
 
”Fremhævelse af forhold vedrørende 
erklæringsopgaven” eller en anden 
passende overskrift

Supplerende oplysninger vedrørende 
forståelse af erklæringsopgaven er ikke 
reguleret i erklæringsbekendtgørelsen, 
men alene i erklæringsstandarderne, 
der formentlig vil blive tilpasset den 
nye erklæringsbekendtgørelse

Afsnit 4.3.4

• Supplerende oplysninger vedrørende an-
dre forhold 

Ikke længere krav om overskriften ”Supple-
rende oplysninger vedrørende andre forhold” 
– blot krav om en overskrift, der er tilpasset 
indholdet

Ikke længere krav om overskriften ”Supple-
rende oplysninger vedrørende andre forhold” 
– blot krav om en overskrift, der er tilpasset 
indholdet

IR IR Omfatter supplerende oplysninger om 
overtrædelse af bogføringslovgivningen 
og supplerende oplysninger om ledel-
sesansvar

Afsnit 4.3.5

Erklæringsbekendtgørelsen taler fremover 
generelt om modifikationer af konklusionen i 
stedet for forbehold

X X X X Dette er i overensstemmelse med 
begrebsanvendelsen i erklæringsstan-
darderne

Afsnit 4.4

Præcisering af, at revisor kun skal give sup-
plerende oplysninger om overtrædelse af 
bogføringslovgivningen, hvis revisor under sit 
arbejde bliver opmærksom på, at denne lov-
givning er overtrådt (og overtrædelsen ikke er 
uvæsentlig)

X X IR IR Ingen realitetsændring – fremgår i for-
vejen af erklæringsvejledningen

Afsnit 4.5

Kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at 
give supplerende oplysninger om ledelses-
ansvar, selv om ledelsen potentielt kan ifalde 
ansvar, er ændret i opadgående retning fra 
”ikke bagatelagtige forhold” til ”ikke uvæ-
sentlige forhold”

X X IR IR Det er håbet, at en kommende ny 
erklæringsvejledning vil bidrage til 
fortolkningen af ”ikke uvæsentlige for-
hold” i denne sammenhæng

På lidt længere sigt vil afgørelser fra 
Revisornævnet formentlig også bidrage 
hertil

Afsnit 4.6

Præcisering af, at ”andre erklæringer” vedrø-
rer handlinger rettet mod regnskabet

IR X X IR Ingen realitetsændring – er i forvejen 
fortolkningen i praksis

Afsnit 4.7



60 Revision & Regnskabsvæsen nr. 9 ·  2016Ny erklæringsbekendtgørelse – hvad er ændret?

4. Hvad er nyt?

4.1. Oversigt over de væsentligste ændringer

Tabel 2 indeholder en oversigt over de væsentligste ændringer i er-
klæringsbekendtgørelsen med fokus på, hvad der er nyt. Ændringerne 
er medtaget i tabellen i omtrent den rækkefølge, hvori de relevante 
bestemmelser fremgår af erklæringsbekendtgørelsen. Tabellen viser de 
væsentligste ændringer for henholdsvis:
• Erklæringer med sikkerhed på regnskaber:

• Revisionspåtegninger på regnskaber, jf. erklæringsbekendtgørel-
sens §§ 3-8

• Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber, jf. §§ 9-11
• Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber, jf. §§ 12-

15
• Andre erklæringer med sikkerhed, jf. §§ 16-19.

I det følgende omtales de væsentligste ændringer i den rækkefølge, 
hvori de fremgår af tabel 2.

4.2. Krav om omtale af eventuel væsentlig usikkerhed vedrø-
rende fortsat drift

Der er fremover krav om, at revisor i revisionspåtegninger på regnska-
ber – men ikke i erklæringer om udvidet gennemgang eller gennem-
gang (review) af regnskaber – skal omtale eventuel væsentlig usikker-
hed vedrørende fortsat drift, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 
1, nr. 3. Der er således fremover krav om, at revisor i revisionspåteg-
ninger på regnskaber skal oplyse, hvis der er væsentlige usikkerheder 
vedrørende begivenheder eller forhold, som kan rejse betydelig tvivl 
om virksomhedens evne til at fortsætte driften, jf. erklæringsbekendt-
gørelsens § 5, stk. 5. Oplysningerne skal gives i et særskilt afsnit med 
overskriften ”Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift”.

Det er nyt, at eventuel væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift 
skal omtales i et særskilt afsnit med overskriften ”Væsentlig usikkerhed 
vedrørende fortsat drift”, men indholdsmæssigt er der ingen reelle 
ændringer, idet det i forvejen fremgår af ISA 570, at:
• Hvis revisor konkluderer, at det efter omstændighederne er pas-

sende at anvende forudsætningen om fortsat drift, men at der er 
en væsentlig usikkerhed, skal revisor fastslå, om regnskabet:
• På fyldestgørende måde beskriver de vigtigste begivenheder 

eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens 
evne til at fortsætte driften, samt den daglige ledelses planer for 
at håndtere disse begivenheder eller forhold, og

• Klart oplyser, at der er en væsentlig usikkerhed knyttet til be-
givenheder eller forhold, som kan rejse betydelig tvivl om virk-
somhedens evne til at fortsætte driften, og at virksomheden der-
for muligvis vil være ude af stand til at realisere sine aktiver og 
indfri sine forpligtelser som led i den normale drift, jf. afsnit 18

• Hvis der er fyldestgørende oplysninger i regnskabet, skal revisor ud-

trykke en konklusion uden forbehold og medtage supplerende oplys-
ninger vedrørende forståelse af regnskabet i revisors erklæring for at:
• Fremhæve tilstedeværelsen af en væsentlig usikkerhed vedrø-

rende den begivenhed eller det forhold, som kan rejse betydelig 
tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og

• Henlede opmærksomheden på den note i regnskabet, der giver 
oplysning om de pågældende forhold, jf. afsnit 19, jf. også ISA 
706, afsnit 6 og 7.

Fremover fremgår det tilsvarende af ISA 570 (ajourført), at hvis revisor 
konkluderer, at ledelsens anvendelse af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, men at der er en væsentlig usikkerhed, skal revisor 
fastslå, om regnskabet:
• Giver fyldestgørende oplysninger om de vigtigste begivenheder el-

ler forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til 
at fortsætte driften, samt den daglige ledelses planer for håndtering 
af disse begivenheder eller forhold, og

• Klart oplyser, at der er en væsentlig usikkerhed knyttet til begiven-
heder eller forhold, som kan skabe betydelig tvivl om virksomhe-
dens evne til at fortsætte driften, og at virksomheden derfor mu-
ligvis vil være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine 
forpligtelser som led i den normale drift, jf. afsnit 18.

Det fremgår dog også af denne standard, at hvis regnskabet inde-
holder fyldestgørende oplysninger om den væsentlige usikkerhed, 
skal revisor udtrykke en konklusion uden modifikationer, og revisors 
erklæring skal indeholde et separat afsnit med overskriften ”Væsentlig 
usikkerhed vedrørende fortsat drift” for at:
• Henlede opmærksomheden på den note i regnskabet, der giver 

oplysning om de pågældende forhold, og 
• Anføre, at disse begivenheder eller forhold indikerer, at der er en 

væsentlig usikkerhed, som kan skabe betydelig tvivl om virksomhe-
dens evne til at fortsætte driften, og at revisors konklusion ikke er 
modificeret angående forholdet, jf. afsnit 22.

Den nye erklæringsbekendtgørelses § 5, stk. 1, nr. 3 og § 5, stk. 5, der 
er omtalt ovenfor, skal ses i sammenhæng med denne bestemmelse.

4.3. Generel tilpasning af overskrifter til erklæringsstandarderne

Der er sket en generel tilpasning af overskrifter til erklæringsstandar-
derne. Dette har bl.a. betydning i relation til følgende:
• Grundlag for konklusion i forbeholdstilfælde
• Konklusion i forbeholdstilfælde
• Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
• Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af erklæringsopga-

ven, f.eks. revisionen
• Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold.10
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4.3.1. Grundlag for konklusion i forbeholdstilfælde

Erklæringsbekendtgørelsen har hidtil krævet, at hvis revisor tog forbe-
hold i en erklæring med sikkerhed på et regnskab, skulle forbeholdet 
eller forbeholdene angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbe-
hold”, jf. § 6, stk. 3, § 10, stk. 2 og § 13, stk. 2.

For så vidt angår revisionspåtegninger på regnskaber, kræver erklæ-
ringsbekendtgørelsen fremover, at revisionspåtegningen skal indehol-
de en omtale af grundlaget for den afgivne konklusion, jf. § 5, stk. 1, 
nr. 2. Disse oplysninger skal angives i et særskilt afsnit med overskrif-
ten ”Grundlag for konklusion”, jf. § 5, stk. 4. Hvis revisor modificerer 
konklusionen, skal overskriften dog – alt efter, hvad der er passende 
– ændres til ”Grundlag for konklusion med forbehold”, ”Grundlag for 
afkræftende konklusion” eller ”Grundlag for manglende konklusion”, 
jf. § 6, stk. 4-6.
Det samme gælder, for så vidt angår erklæringer om udvidet gennem-
gang eller gennemgang (review) af regnskaber, jf. § 10, stk. 3-5 og § 
13, stk. 3-5.

Det er således ikke længere også nødvendigt med overskriften ”For-
behold” og derved undgås dobbeltoverskrifter.

For så vidt angår andre erklæringer med sikkerhed, har erklæringsbe-
kendtgørelsen hidtil blot krævet, at hvis revisor tog forbehold, skulle 
dette klart fremgå af erklæringen, jf. § 18, stk. 2. Det har således – for 
så vidt angår andre erklæringer med sikkerhed – ikke været nødven-
digt med dobbeltoverskrifter.

Ligesom for erklæringer med sikkerhed på regnskaber kræver er-
klæringsbekendtgørelsen fremover, at hvis revisor modificerer konklu-
sionen, skal revisor beskrive forholdet i et særskilt afsnit umiddelbart 
før konklusionen med overskriften ”Grundlag for konklusion med 
forbehold”, ”Grundlag for afkræftende konklusion” eller ”Grundlag for 
manglende konklusion”, jf. § 18, stk. 3-5.

4.3.2. Konklusion i forbeholdstilfælde

Erklæringsstandarderne har i flere år krævet, at hvis revisor modificerer 
konklusionen, skal revisor – alt efter, hvad der er passende – bruge 
overskriften ”Konklusion med forbehold”, ”Afkræftende konklusion” 
eller ”Manglende konklusion” for konklusionsafsnittet, jf. f.eks. den 
hidtidige ISA 705, afsnit 22, jf. også fremover ISA 705 (ajourført), af-
snit 16.

Fremover kræver erklæringsbekendtgørelsen også anvendelse af 
disse overskrifter, jf. § 6, stk. 4-6, § 10, stk. 3-5, § 13, stk. 3-5 og § 18, 
stk. 3-5.

4.3.3. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regn-
skabet

For så vidt angår erklæringer med sikkerhed på regnskaber, skal revisor 
fortsat give oplysninger vedrørende forhold i regnskabet, som revisor 

påpeger uden at modificere konklusionen, jf. erklæringsbekendtgørel-
sens § 7, stk. 1, § 9, stk. 1, nr. 6, jf. § 7, stk. 1, og § 14, stk. 1.

For så vidt angår revisionspåtegninger på regnskaber og erklæringer 
om udvidet gennemgang af regnskaber, er betegnelsen og overskrif-
ten ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” dog 
ændret til ”Fremhævelse af forhold i regnskabet”, jf. § 5, stk. 1, nr. 
4 og § 7, stk. 4 samt § 9, stk. 1, nr. 6, jf. § 7, stk. 4. Formålet med 
denne ændring er at imødekomme den generelle kritik, der har været 
af betegnelsen og overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende 
forhold i regnskabet”, idet sådanne oplysninger netop ikke må være 
”supplerende” i forhold til regnskabet.11 For så vidt angår revisionspå-
tegninger på regnskaber, fremgår det således tydeligt af den eksiste-
rende erklæringsvejledning, at:
• Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet ikke må 

tilføre modtageren nye oplysninger, men skal henlede modtagerens 
opmærksomhed på særlige forhold i regnskabet

• Supplerende oplysninger ikke må anvendes til at afhjælpe væsent-
lige mangler i regnskabet, jf. afsnit 5.6.1. Hvis der er væsentlige 
mangler, skal revisor altid tage forbehold.

For så vidt angår erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber, 
er betegnelsen og overskriften ”Supplerende oplysninger” tilsvarende 
ændret til ”Fremhævelse af forhold i regnskabet”, jf. § 12, stk. 1, nr. 6 
og § 14, stk. 2.

Der vil ske tilpasning hertil af krav om overskrifter i ISA 706, FSR – 
danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, 
der udarbejdes efter ÅRL, og ISRE 2400

ISRE 2400 vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber 
har i et par år krævet, at der skal anvendes overskriften ”Supplerende 
oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet” eller en anden pas-
sende overskrift, jf. afsnit 89. Den overskrift, der er påkrævet i den nye 
erklæringsbekendtgørelse, kan således rummes inden for ISRE 2400.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet – fremover 
som nævnt kaldet fremhævelse af forhold i regnskabet – er i sagens 
natur ikke relevante i relation til andre erklæringer med sikkerhed, idet 
sådanne erklæringer pr. definition ikke er erklæringer på regnskaber. 
Dette er imidlertid naturligvis ikke ensbetydende med, at det ikke kan 
være relevant at give ”supplerende oplysninger” vedrørende forhold i 
erklæringsemnet i sådanne erklæringer, jf. erklæringsbekendtgørelsens 
§ 17, stk. 1, nr. 5 og § 19, stk. 1.

4.3.4. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af er-
klæringsopgaven, f.eks. revisionen

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af erklæringsopgaven, 
f.eks. revisionen, er ikke reguleret i erklæringsbekendtgørelsen, men 
alene i erklæringsstandarderne, jf. f.eks. den hidtidige ISA 706, afsnit 
8 samt fremover ISA 706 (ajourført), afsnit 10 og 11. Når denne type 
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supplerende oplysninger alligevel kort nævnes her, skyldes det, at det 
må forventes, at erklæringsstandarderne snarest tilpasses, således at 
overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af [f.eks.] 
revisionen” ændres til ”Fremhævelse af forhold vedrørende [f.eks.] 
revisionen”.12

4.3.5. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

For så vidt angår revisionspåtegninger på regnskaber og erklæringer 
om udvidet gennemgang af regnskaber, skal revisor fortsat give op-
lysninger vedrørende andre forhold, herunder oplysninger om over-
trædelse af bogføringslovgivningen og oplysninger om ledelsesansvar, 
jf. erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 9, stk. 1, nr. 7, jf. § 7, 
stk. 2. Der henvises dog til afsnit 4.6 nedenfor, hvoraf det fremgår, 
at kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at give oplysninger om 
ledelsesansvar, selv om ledelsen potentielt kan ifalde ansvar, er ændret 
i opadgående retning fra ”ikke bagatelagtige forhold” til ”ikke uvæ-
sentlige forhold”.

Erklæringsbekendtgørelsen kræver dog ikke længere, at oplysninger 
vedrørende andre forhold skal gives under overskriften ”Supplerende 
oplysninger vedrørende andre forhold”, men blot at sådanne oplys-
ninger skal angives i et særskilt afsnit, der er tilpasset indholdet, jf. 
§ 7, stk. 4 og § 9, stk. 1, nr. 7, jf. § 7, stk. 4. Tiden og kommende 
udtalelser fra FSR – danske revisorers Revisionstekniske Udvalg må vise, 
hvilke overskrifter der vil blive anvendt i praksis. Et forslag kunne være 
den overordnede overskrift ”Oplysninger vedrørende andre forhold” 
med en ”underoverskrift” tilpasset indholdet, f.eks. ”Oplysninger om 
overtrædelse af bogføringslovgivningen” eller ”Oplysninger om ledel-
sesansvar”. Et andet forslag kunne være overskriften ”Oplysninger om 
overtrædelse af bogføringslovgivningen” eller ”Oplysninger om ledel-
sesansvar” uden den overordnede overskrift ”Oplysninger vedrørende 
andre forhold”. Overskriften ”Oplysninger vedrørende andre forhold” 
kan efter forfatternes opfattelse næppe stå alene, idet denne overskrift 
efter forfatternes opfattelse næppe opfylder kravet om, at overskriften 
skal være tilpasset indholdet.

Oplysninger vedrørende andre forhold, herunder hverken oplys-
ninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen eller oplysninger 
om ledelsesansvar, er fortsat ikke påkrævede i erklæringer om gen-
nemgang (review) af regnskaber og andre erklæringer med sikkerhed. 
Det kan derfor fortsat være i strid med revisors tavshedspligt at give 
oplysninger vedrørende andre forhold i erklæringer om gennemgang 
(review) af regnskaber og andre erklæringer med sikkerhed.

Sammenfattende kan man derfor – for så vidt angår nærværende og 
de to foregående afsnit – lidt firkantet sige, at supplerende oplysnin-
ger er afskaffet, men kun som begreb – ikke indholdsmæssigt. Revisor 
skal derfor fortsat overveje, om der skal gives:
• Oplysninger vedrørende forhold i regnskabet (under overskriften 

”Fremhævelse af forhold i regnskabet”),

• Oplysninger vedrørende forståelse af erklæringsopgaven, f.eks. 
revisionen (under overskriften ”Fremhævelse af forståelse af [f.eks.] 
revisionen”), eller

• Oplysninger vedrørende andre forhold, herunder oplysninger om 
overtrædelse af bogføringslovgivningen eller oplysninger om ledel-
sesansvar (under en overskrift, der er tilpasset indholdet).

4.4. Modifikationer af konklusionen i stedet for forbehold

Erklæringsbekendtgørelsen taler fremover generelt om modifikationer 
af konklusionen i stedet for forbehold. Dette er i overensstemmelse 
med begrebsanvendelsen i erklæringsstandarderne.

Erklæringsbekendtgørelsen anvender således ikke længere begrebet 
”forbehold” – ikke et eneste sted. Det er dog vigtigt ikke at forveksle 
begrebet ”forbehold” med begrebet ”konklusion med forbehold”, der 
fortsat anvendes flere steder i erklæringsbekendtgørelsen, jf. § 6, stk. 3 
og 4, § 10, stk. 2 og 3, § 13, stk. 2 og 3 samt § 18, stk. 2 og 3. Dette 
skyldes, at en konklusion med forbehold (populært kaldet en ”bortset 
fra”-konklusion) fortsat er en af de typer af konklusioner, der kan være 
resultatet af et ”forbehold”. De andre to typer af konklusioner, der kan 
være resultatet af et ”forbehold”, er en afkræftende konklusion og en 
manglende konklusion. Erklæringsbekendtgørelsen har således hidtil 
anvendt begrebet ”forbehold” som en slags ”overbegreb” for be-
greberne ”konklusion med forbehold”, ”afkræftende konklusion” og 
”manglende konklusion”. Fremover er det begrebet ”modifikationer af 
konklusionen”, der er det tilsvarende ”overbegreb”.

Fremover anvender erklæringsbekendtgørelsen således f.eks. følgen-
de terminologi – taget fra bestemmelserne om revisionspåtegninger 
på regnskaber:
• ”Revisor skal modificere konklusionen, hvis …”, jf. § 6, stk. 1
• ”Konklusionen skal altid modificeres … , når …”, jf. § 6, stk. 2
• ”Hvis revisor modificerer konklusionen … , skal revisor …”, jf. § 6, 

stk. 3
• ”Revisor skal … tydeligt begrunde ethvert forhold, der har ført til 

en modifikation af konklusionen”, jf. § 6, stk. 8
• ”Revisor skal oplyse, hvis en modifikation er af så afgørende betyd-

ning, at …”, jf. § 6, stk. 9
• ”Revisor skal i revisionspåtegningen give oplysninger om eventuelle 

forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at modificere kon-
klusionen”, jf. § 7, stk. 1

• ”… [Oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og oplysninger 
vedrørende andre forhold] må ikke erstatte en modifikation til kon-
klusionen”, jf. § 7, stk. 3.

Lidt firkantet kan man som nævnt sige, at supplerende oplysninger er 
afskaffet, men kun som begreb – ikke indholdsmæssigt. Tilsvarende 
kan man lidt firkantet sige, at forbehold er afskaffet, men igen kun 
som begreb – ikke indholdsmæssigt. Revisor skal derfor naturligvis 

Erklæringsbekendtgørelsen anvender ikke længere begrebet ”forbehold” – ikke et eneste sted. Det er dog vig-
tigt ikke at forveksle begrebet ”forbehold” med begrebet ”konklusion med forbehold”, der fortsat anvendes flere 
steder i erklæringsbekendtgørelsen. Dette skyldes, at en konklusion med forbehold (populært kaldet en ”bortset 
fra”-konklusion) fortsat er en af de typer af konklusioner, der kan være resultatet af et ”forbehold”. De andre to 
typer af konklusioner, der kan være resultatet af et ”forbehold”, er en afkræftende konklusion og en manglende 
konklusion.
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fortsat overveje, om der skal tages ”forbehold”, dvs. om konklusionen 
skal modificeres, forudsat at der er tale om en erklæring med sikker-
hed.13

4.5. Præcisering af, at revisor kun skal give supplerende oplys-
ninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen, hvis revisor 
under sit arbejde bliver opmærksom på, at denne lovgivning er 
overtrådt

For så vidt angår revisionspåtegninger på regnskaber og erklæringer 
om udvidet gennemgang af regnskaber, skal revisor som tidligere 
nævnt fortsat give oplysninger vedrørende andre forhold, herunder 
oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen og oplysnin-
ger om ledelsesansvar, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 
9, stk. 1, nr. 7, jf. § 7, stk. 2.

For så vidt angår oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgiv-
ningen, er det præciseret, at revisor kun skal give sådanne oplysnin-
ger, hvis revisor under sit arbejde bliver opmærksom på, at denne 
lovgivning er overtrådt. Det er desuden fortsat en forudsætning, at 
overtrædelsen ikke er uvæsentlig.

Der er efter forfatternes opfattelse tale om en præcisering og ikke en 
realitetsændring, idet det – for så vidt angår revisionspåtegninger på 
regnskaber – i forvejen fremgår af erklæringsvejledningen, at revisor 
ikke skal udføre særlige undersøgelser rettet mod disse andre forhold 
ud over revisionen (eller den udvidede gennemgang) af virksomhe-
dens årsregnskab, jf. afsnit 5.6.2. Således som denne bemærkning er 
formuleret, må det efter forfatternes opfattelse antages, at bemærk-
ningen er møntet på både supplerende oplysninger om overtrædelse 
af bogføringslovgivningen og supplerende oplysninger om ledelsesan-
svar.14

For så vidt angår erklæringer om udvidet gennemgang, fremgår 
det tilsvarende af FSR – danske revisorers standard om udvidet gen-
nemgang, at revisor ikke skal udføre særlige undersøgelser rettet 
mod at afdække, om lovgivningen, herunder bogføringslovgiv-
ningen, er overholdt, ud over hvad der kræves for at kunne afgive 
en erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet, jf. afsnit 
A111.

Der er således nu i erklæringsbekendtgørelsen konsistens i formu-
leringerne i relation til henholdsvis oplysninger om overtrædelse af 
bogføringslovgivningen og oplysninger om ledelsesansvar, idet det 
tilsvarende fremgår af § 7, stk. 2, 2. pkt., at kravet om oplysninger om 
ledelsesansvar alene vedrører forhold, som revisor er blevet bekendt 
med under sit arbejde.

Oplysninger vedrørende andre forhold, herunder hverken oplysnin-
ger om overtrædelse af bogføringslovgivningen eller oplysninger om 
ledelsesansvar, er som tidligere nævnt fortsat ikke påkrævede i erklæ-
ringer om gennemgang (review) af regnskaber og andre erklæringer 
med sikkerhed.

4.6. Ændring af kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at gi-
ve supplerende oplysninger om ledelsesansvar, selv om ledelsen 
potentielt kan ifalde ansvar – fra ”ikke bagatelagtige forhold” til 
”ikke uvæsentlige forhold”

4.6.1. Generelt

For så vidt angår oplysninger om ledelsesansvar, er kriteriet for, hvor-
når revisor kan undlade at give oplysninger om ledelsesansvar, selv 
om ledelsen potentielt kan ifalde ansvar, som tidligere nævnt ændret i 
opadgående retning fra ”ikke bagatelagtige forhold” til ”ikke uvæsent-
lige forhold”. Dette medfører alt andet lige, at revisor fremover skal 
give færre oplysninger om ledelsesansvar end hidtil.

Hidtil har det således blot fremgået af erklæringsbekendtgørelsen, 
at revisor skulle give supplerende oplysninger om forhold, som revisor 
var blevet bekendt med under sit arbejde, og som gav en begrundet 
formodning om, at medlemmer af ledelsen kunne ifalde erstatnings- 
eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berørte:
• Virksomheden,
• Tilknyttede virksomheder,
• Virksomhedsdeltagere,
• Kreditorer eller 
• Medarbejdere, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 2. pkt. 

Det fremgår i den forbindelse af den eksisterende erklæringsvejled-
ning, at der kan være tale om så bagatelagtige forhold, at det ikke 
tjener noget formål at nævne dem, idet oplysningerne skal være 
relevante for modtagerne, jf. afsnit 5.6.2. De almindelige væsentlig-
hedsbetragtninger gælder ikke her. Selv om f.eks. et ulovligt lån til 
ledelsen er beløbsmæssigt uvæsentligt – og måske endda tilbagebetalt 
på balancedagen – skal revisor alligevel give supplerende oplysninger, 
medmindre der er tale om et bagatelagtigt beløb.

Fremover fremgår det derimod af erklæringsbekendtgørelsen, at 
revisor skal oplyse om ikke uvæsentlige forhold, som revisor er blevet 
bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formod-
ning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller straf-
ansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden m.v.

Det er efter forfatternes opfattelse for det første hensigtsmæssigt, 
at kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at give oplysninger om 
ledelsesansvar, er ændret i opadgående retning fra ”ikke bagatelagtige 
forhold” til ”ikke uvæsentlige forhold”, idet den oprindelige tanke 
med supplerende oplysninger om ledelsesansvar næppe har været, at 
revisor skulle give så mange oplysninger om ledelsesansvar, som tilfæl-
det er i dag, f.eks. som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne, jf. 
SL § 119, og ulovlige ”kapitalejerlån”, jf. SL § 210, stk. 1, samt over-
trædelse af skatte- og momslovgivningen m.v.15

For det andet er det efter forfatternes opfattelse hensigtsmæssigt, at 
kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at give oplysninger om ledel-
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sesansvar, er flyttet fra erklæringsvejledningen til erklæringsbekendtgø-
relsen. Det er efter forfatternes opfattelse retskildemæssigt uheldigt, at 
dette kriterium hidtil alene har fremgået af erklæringsvejledningen og 
ikke af erklæringsbekendtgørelsen.

Der har hidtil været bred enighed om, at ”bagatelagtige forhold” 
ligger på et meget lavt niveau og under alle omstændigheder på et 
niveau, der ligger betydeligt under ”uvæsentlige forhold”. Det er deri-
mod efter forfatternes opfattelse mindre entydigt, hvor ”uvæsentlige 
forhold” ligger på en ”væsentlighedsskala”. Det er i den forbindelse 
håbet, at en kommende ny erklæringsvejledning fra Erhvervsstyrelsen 
vil bidrage til fortolkningen af ”ikke uvæsentlige forhold” i denne 
sammenhæng. På lidt længere sigt vil afgørelser fra Revisornævnet 
formentlig også bidrage hertil.

Revisornævnet har tidligere truffet afgørelse i en række sager ved-
rørende spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om et ”bagatelagtigt 
forhold”. Der er tale om følgende afgørelser, der alle vedrørte ulovlige 
”kapitalejerlån”, jf. SL § 210, stk. 1:
• Revisornævnets kendelse af 29. marts 2010 i sag nr. 68-2008-R
• Revisornævnets kendelse af 5. juli 2010 i sag nr. 38-2009-S
• Revisornævnets kendelse af 28. marts 2011 i sag nr. 47-2010
• Revisornævnets kendelse af 17. december 2012 i sag nr. 90/2011.

I de tre første afgørelser nåede Revisornævnet frem til, at der ikke var 
tale om et ”bagatelagtigt forhold”. I den fjerde og sidste afgørelse 
nåede Revisornævnet derimod frem til, at der var tale om et ”bagatel-
agtigt forhold”.16

Når den nye erklæringsbekendtgørelse træder i kraft, har disse af-
gørelser i sagens natur ikke længere retskildeværdi, og det må efter 
forfatternes opfattelse antages, at Revisornævnet – hvis kriteriet for, 
hvornår revisor kan undlade at give oplysninger om ledelsesansvar, 
også på daværende tidspunkt havde været ”ikke uvæsentlige forhold” 
– alt andet lige ville være nået til en anden konklusion.

Efter forfatternes opfattelse medfører det forhold, at kriteriet for, 
hvornår revisor kan undlade at give oplysninger om ledelsesansvar, er 
ændret i opadgående retning fra ”ikke bagatelagtige forhold” til ”ikke 
uvæsentlige forhold”, ikke, at det fremover bliver nemmere for revisor 
at vurdere, hvorvidt der skal gives oplysninger om ledelsesansvar – 
måske snarere tværtimod.

Formuleringen ”ikke uvæsentlige forhold” i den nye erklæringsbe-
kendtgørelse lægger umiddelbart op til, at der kan anvendes sædvan-
lige væsentlighedsbetragtninger, herunder et sædvanligt væsentlig-
hedsbeløb, således som væsentlighedsbegrebet er fastlagt:
• Regnskabsmæssigt i f.eks. ÅRL, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, hvorefter alle 

relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ube-
tydelige, og 

• Revisionsmæssigt i bl.a. erklæringsbekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 2, 2. 
pkt., hvorefter revisor skal tage stilling til alle forhold, medmindre 
de er uvæsentlige for formålet med erklæringen, og andet ikke 

fremgår af lovgivningen m.v., jf. hertil den eksisterende erklærings-
vejledning, afsnit 4.1, samt ikke mindst ISA 320 om væsentlighed 
ved planlægning og udførelse af en revision.17

4.6.2. Væsentlighed ifølge ISA 320

I ISA 320 beskrives væsentlighed på følgende måde:
• Fejlinformationer, herunder udeladelser, betragtes som væsentlige, 

hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsam-
men påvirker de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af regnskabet

• Vurderinger vedrørende væsentlighed foretages under de givne 
omstændigheder og påvirkes af størrelsen eller arten af en fejlinfor-
mation eller en kombination af begge

• Vurderinger vedrørende forhold, der er væsentlige for regnskabs-
brugerne, er baseret på overvejelser om de almindelige behov for 
finansielle oplysninger hos regnskabsbrugerne som en samlet grup-
pe, jf. afsnit 2. Der tages ikke hensyn til fejlinformationens mulige 
indvirkning på bestemte individuelle regnskabsbrugere, hvis behov 
kan variere meget.

Denne standard taler i første omgang om følgende to niveauer af væ-
sentlighed:
• Væsentlighed for regnskabet som helhed
• Væsentlighed ved udførelsen, der beskrives som et (eller flere) be-

løb, som revisor har fastsat, og som er mindre end væsentlighed 
for regnskabet som helhed, med henblik på at reducere sandsyn-
ligheden for, at den samlede mængde ikke korrigerede og uopda-
gede fejlinformationer overstiger væsentlighed for regnskabet som 
helhed, til et passende lavt niveau, jf. afsnit 9.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det desuden fremgår 
af standarden, at revisor ikke blot skal fastsætte væsentlighed for 
regnskabet som helhed, men også – hvis der efter virksomhedens 
specifikke forhold er en eller flere bestemte grupper af transaktioner, 
balanceposter eller oplysninger, hvor fejlinformationer, der beløbs-
mæssigt ligger under væsentlighed for regnskabet som helhed, med 
rimelighed kan forventes at påvirke de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskabet – det eller de 
væsentlighedsniveauer, der skal anvendes på disse bestemte grupper 
af transaktioner, balanceposter eller oplysninger, jf. afsnit 10.

Standarden nævner i den forbindelse følgende eksempler på fakto-
rer, der kan tyde på, at der findes en eller flere bestemte grupper af 
transaktioner, balanceposter eller oplysninger, hvor fejlinformationer 
med beløb, der ligger under væsentlighed for regnskabet som helhed, 
med rimelighed kan forventes at påvirke de økonomiske beslutninger, 
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskabet:
• Hvorvidt lov, øvrig regulering eller den relevante regnskabsmæs-

Det er efter forfatternes opfattelse hensigtsmæssigt, at kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at give oplysnin-
ger om ledelsesansvar, er ændret i opadgående retning fra ”ikke bagatelagtige forhold” til ”ikke uvæsentlige for-
hold”, idet den oprindelige tanke med supplerende oplysninger om ledelsesansvar næppe har været, at revisor 
skulle give så mange oplysninger om ledelsesansvar, som tilfældet er i dag
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sige begrebsramme påvirker regnskabsbrugernes forventninger til 
måling af eller oplysning om visse forhold, f.eks. transaktioner med 
nærtstående parter samt vederlag til den daglige og den øverste 
ledelse

• Nøgleoplysninger i regnskabet i relation til virksomhedens branche, 
f.eks. en medicinalvirksomheds forsknings- og udviklingsomkost-
ninger

• Hvorvidt der fokuseres på et bestemt forhold vedrørende virksom-
hedens aktiviteter, der er oplyst særskilt i regnskabet, f.eks. en nyer-
hvervet virksomhed, jf. afsnit A11.

4.6.3. Et eksempel

Lad os som eksempel forestille os en revision med et væsentligheds-
beløb for regnskabet som helhed på 1 mio. kr. Revisor bliver under 
revisionen opmærksom på et ulovligt ”kapitalejerlån” på 100.000 kr. 
Revisor vurderer, at ledelsen kan ifalde ansvar herfor. 

På den ene side er det ulovlige ”kapitalejerlån” på 100.000 kr. under 
væsentlighedsbeløbet for regnskabet som helhed. Dette taler for, at 
revisor kan undlade at give oplysninger om ledelsesansvar i revisions-
påtegningen.

På den anden side må revisor overveje, om ikke regnskabsbrugerne, 
herunder offentlige myndigheder, har en forventning om at blive gjort 
opmærksom på et ulovligt ”kapitalejerlån” på 100.000 kr. ISA 320 
nævner transaktioner med nærtstående parter i forbindelse med om-
talen af eksempler på faktorer, der kan tyde på, at der findes en eller 
flere bestemte grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysnin-
ger, hvor fejlinformationer med beløb, der ligger under væsentlighed 
for regnskabet som helhed, med rimelighed kan forventes at påvirke 
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på 
grundlag af regnskabet – og ulovlige ”kapitalejerlån” er pr. definition 
udtryk for transaktioner med nærtstående parter.

Nogle vil formentlig argumentere for, at væsentlighedsbetragt-
ninger, herunder de betragtninger, der fremgår af ISA 320, ikke er 
relevante i relation til oplysninger om ledelsesansvar, idet sådanne 
betragtninger kun er relevante i relation til regnskaber og regnskabs-
mæssige oplysninger og ikke i relation til forhold, der er ”løsrevet” fra 
regnskabet, f.eks. oplysninger om ledelsesansvar. Hertil er der efter 
forfatternes opfattelse følgende at bemærke:
• For det første betragter erklæringsbekendtgørelsen oplysninger om 

ledelsesansvar som en integreret del af revisionspåtegningen på – 
eller erklæringen om udvidet gennemgang af – regnskabet, jf. § 5, 
stk. 1, nr. 6, hvorefter revisionspåtegningen skal indeholde eventu-
elle oplysninger vedrørende andre forhold, jf. også § 9, stk. 1, nr. 7 
vedrørende erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber

• For det andet anvender erklæringsbekendtgørelsen flere steder 
og helt generelt væsentlighedsbegrebet – ikke blot i relation til 
forhold, der er ”løsrevet” fra regnskabet, f.eks. oplysninger om 

ledelsesansvar, men også i relation til forhold, der relaterer sig til 
regnskabet, f.eks. modifikationer af konklusionen, jf. § 6, stk. 1 og 2

• For det tredje er oplysninger om ledelsesansvar ganske vist ”løsre-
vet” fra regnskabet, men kun delvist, idet ÅRL kræver, dels at der 
skal gives noteoplysninger om tilgodehavender hos (og sikkerheds-
stillelser for) medlemmer af ledelsen, jf. § 73, dels at ”Tilgode-
havender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” skal vises på en 
særskilt linje i balancen under ”Omsætningsaktiver” (eller evt. ”An-
lægsaktiver”), hvis der ikke er tale om et ulovligt tilgodehavende, jf. 
balanceskemaerne.

Efter forfatternes opfattelse kan der desuden stilles spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt offentlige myndigheder kan siges at træffe ”økonomiske 
beslutninger” på grundlag af regnskabet, hvilket ifølge ISA 320 er 
grundlæggende i relation til væsentlighedsbegrebet. Omvendt næv-
ner både ÅRL, jf. § 12, stk. 2, og erklæringsbekendtgørelsen, jf. § 1, 
stk. 4, eksplicit offentlige myndigheder som eksempler på modtagere 
og dermed regnskabsbrugere.

Tiden, en kommende ny erklæringsvejledning fra Erhvervsstyrelsen 
og på lidt længere sigt afgørelser fra Revisornævnet må vise, hvornår 
revisor konkret skal give oplysninger om ledelsesansvar, selv om ledel-
sen potentielt kan ifalde ansvar. Det er dog efter forfatternes opfattelse 
ikke rimeligt, at en afklaring skal afvente afgørelser fra Revisornævnet, 
idet sådanne afgørelser dels nemt ligger et par år ude i fremtiden, dels 
er meget byrdefulde for de revisorer, der bliver indbragt for Revisor-
nævnet – også selv om de måtte ende med at blive frifundet. Det er 
derfor vigtigt, at en kommende ny erklæringsvejledning bidrager til 
fortolkningen af ”ikke uvæsentlige forhold” i relation til oplysninger 
om ledelsesansvar.

Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virk-
somheder, dvs. Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gen-
nemgang af årsregnskaber, og FSR – danske revisorers standard om 
udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL, in-
deholder mere overordnede bestemmelser om væsentlighed end ISA 
320. Efter forfatternes opfattelse er revisors overvejelser vedrørende 
oplysninger om ledelsesansvar dog identiske ved henholdsvis revision 
og udvidet gennemgang. Efter forfatternes opfattelse vil ISA 320 der-
for også indgå i en vurdering af god skik ved udvidet gennemgang, 
selv om denne standard i sagens natur ikke finder direkte anvendelse.

4.6.4. Er der indtil videre hjælp at hente i erklæringsbe-
kendtgørelsens omtale af supplerende oplysninger om 
overtrædelse af bogføringslovgivningen?

For så vidt angår oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivnin-
gen, fremgår det som tidligere nævnt af erklæringsbekendtgørelsen, 
at revisor altid skal oplyse, hvis revisor under sit arbejde bliver op-
mærksom på, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regn-
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skabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse 
ikke er uvæsentlig, jf. § 7, stk. 2, 1. pkt. Fremover er kriteriet for, hvor-
når revisor kan undlade at give oplysninger om ledelsesansvar, således 
sprogligt ens med kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at give 
oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen, hvis denne 
lovgivning er overtrådt.

For så vidt angår supplerende oplysninger om overtrædelse af bog-
føringslovgivningen, fremgår det af den eksisterende erklæringsvejled-
ning, at:
• Det forhold, at den pågældende overtrædelse ikke skal være 

uvæsentlig, indebærer, at der ikke skal oplyses om forhold, der er 
uvæsentlige for modtagerens opfattelse af virksomhedens bogfø-
rings- og datadisciplin

• Spørgsmålet om, hvorvidt en overtrædelse er væsentlig, altid vil 
bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder om 
overtrædelsen er af betydning for modtageren

• Revisor ved vurdering af, om en overtrædelse er uvæsentlig, f.eks. 
kan lægge vægt på følgende forhold:
• Er overtrædelserne bragt til ophør?
• Ligger overtrædelserne flere år tilbage?
• Er der tale om gentagne overtrædelser?
• Hvad er omfanget af overtrædelserne?, jf. afsnit 5.6.2.

Disse forhold har hidtil ikke været anvendelige i relation til supple-
rende oplysninger om ledelsesansvar. Spørgsmålet er imidlertid, om 
forholdene fremover – i hvert fald indtil Erhvervsstyrelsen udsender en 
ny erklæringsvejledning – i et vist omfang også er anvendelige i rela-
tion til oplysninger om ledelsesansvar. Det er f.eks. indlysende, at der 
også i relation til oplysninger om ledelsesansvar vil være tale om en 
konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Herudover må det efter forfat-
ternes opfattelse antages, at revisor fremover i et vist omfang f.eks. 
kan lægge vægt på, om de eventuelle overtrædelser, der måtte være 
årsagen til, at ledelsen kan ifalde ansvar, er bragt til ophør, hvorvidt 
der er tale om gentagne overtrædelser samt naturligvis omfanget af 
overtrædelserne.

4.6.5. Sammenfatning

Sammenfattende skal revisor – når revisor skal vurdere, hvorvidt der 
skal gives oplysninger om ledelsesansvar – fremover overveje føl-
gende:18

• Kan ledelsen ifalde ansvar?
 Hvis dette ikke er tilfældet, skal revisor naturligvis ikke give oplys-

ninger om ledelsesansvar. Det er i den forbindelse vigtigt at være 
opmærksom på, at der er tale om et potentielt og ikke nødven-
digvis et faktisk ledelsesansvar. Det er desuden vigtigt at være 
opmærksom på, at svaret på spørgsmålet om, hvorvidt ledelsen 
kan ifalde ansvar, ikke kan findes i erklæringsbekendtgørelsen, men 

– for så vidt angår strafansvaret – i stedet skal findes i strfl. og sær-
lovgivningen

• Er der tale om et ”uvæsentligt forhold”?
 Hvis dette er tilfældet, skal revisor ikke give oplysninger om ledel-

sesansvar, selv om ledelsen kan ifalde ansvar. Det er i den forbin-
delse vigtigt at være opmærksom på, at det forhold, at der er tale 
om et ”uvæsentligt forhold”, ikke ændrer ved, at ledelsen kan ifalde 
ansvar. Dette forhold har således alene betydning for, hvorvidt revi-
sor skal give oplysninger om ledelsesansvar

• Har revisor tidligere givet oplysninger om ledelsesansvar som følge 
af det pågældende forhold?

 Hvis dette er tilfældet, skal revisor som hovedregel ikke igen give 
oplysninger om ledelsesansvar som følge af det pågældende for-
hold. Dette gælder dog ikke, hvis der f.eks. er tale om ulovlig selvfi-
nansiering, jf. SL § 206, stk. 1, eller et ulovligt ”kapitalejerlån”, jf. SL 
§ 210, stk. 1, jf. SL § 367, stk. 1, 2. pkt., hvorefter ikke blot ydelsen, 
men også opretholdelsen af ulovlig selvfinansiering eller et ulovligt 
”kapitalejerlån” er strafbart.

4.7. Præcisering af, at ”andre erklæringer” vedrører handlinger 
rettet mod regnskabet

Da udvidet gennemgang for et par år siden blev indført, blev der i 
erklæringsbekendtgørelsen indsat bestemmelser om såkaldte ”andre 
erklæringer”.

For så vidt angår erklæringer om udvidet gennemgang af regnska-
ber, har det således siden indførelsen af udvidet gennemgang fremgå-
et af erklæringsbekendtgørelsen, dels at erklæringen skulle indeholde 
eventuelle ”andre erklæringer”, jf. § 9, stk. 1, nr. 9, dels at hvis revisor 
havde indgået aftale med virksomhedens ledelse om afgivelse af ”an-
dre erklæringer”, skulle disse erklæringer angives i et særskilt afsnit ef-
ter erklæringen om udvidet gennemgang af regnskabet, jf. § 9, stk. 6.

Kravet har også omfattet erklæringer om gennemgang (review) af 
regnskaber, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 7 og § 12, 
stk. 5.

For så vidt angår erklæringer om udvidet gennemgang af regnska-
ber, fremgår det fremover af erklæringsbekendtgørelsen, dels at erklæ-
ringen skal indeholde eventuelle ”andre erklæringer”, jf. § 9, stk. 1, nr. 
9, dels at hvis revisor har indgået aftale med virksomhedens ledelse 
om at udføre handlinger rettet mod regnskabet ud over de hand-
linger, der er krævet efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om 
udvidet gennemgang (og FSR – danske revisorers standard herom) (i 
det følgende kaldet ”andre handlinger”), skal erklæringer som følge af 
disse handlinger angives i et særskilt afsnit efter erklæringen om udvi-
det gennemgang af regnskabet, jf. § 9, stk. 4.

Ændringen er også gennemført for erklæringer om gennemgang af 
(review) regnskaber, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 7 
og jf. § 12, stk. 4.
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For så vidt angår oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen, fremgår det af erklæringsbekendtgø-
relsen, at revisor altid skal oplyse, hvis revisor under sit arbejde bliver opmærksom på, at lovgivningen om bog-
føring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæ-
sentlig. Fremover er kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at give oplysninger om ledelsesansvar, sprogligt ens 
med kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at give oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen, 
hvis denne lovgivning er overtrådt.

Det er således præciseret, at ”andre erklæringer” vedrører handlin-
ger rettet mod regnskabet.

Der er efter forfatternes opfattelse tale om en præcisering og ikke en 
realitetsændring, idet det efter forfatternes opfattelse i forvejen er for-
tolkningen i praksis, at ”andre handlinger” vedrører handlinger rettet 
mod regnskabet. Dette underbygges af FSR – danske revisorers stan-
dard om udvidet gennemgang, hvoraf det fremgår, at hvis revisor efter 
aftale med ledelsen afgiver andre erklæringer med sikkerhed om oplys-
ninger i årsregnskabet eller oplysninger, der offentliggøres i tilknytning 
til årsregnskabet, anføres sådanne erklæringer særskilt efter revisors 
erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet, jf. afsnit 80. 

Erklæringsbekendtgørelsens afsnit om revisionspåtegninger på 
regnskaber, jf. §§ 3-8, indeholder ikke bestemmelser om ”andre 
erklæringer”, hvilket forudsætningsvis skyldes, at revision er en erklæ-
ringsopgave med høj grad af sikkerhed, hvilket ifølge standarderne er 
den højeste grad af sikkerhed, som revisor kan opnå og udtrykke i en 
erklæring.

5. Hvad er gledet ud?

5.1. Oversigt over de væsentligste ændringer

Tabel 3 indeholder en oversigt over de væsentligste ændringer i erklæ-
ringsbekendtgørelsen med fokus på, hvad der er gledet ud. Ligesom i ta-
bel 2 er ændringerne medtaget i tabellen i omtrent den rækkefølge, hvori 
de relevante bestemmelser fremgår af erklæringsbekendtgørelsen, og 
ligesom tabel 2 viser tabellen de væsentligste ændringer for henholdsvis:
• Erklæringer med sikkerhed på regnskaber:

• Revisionspåtegninger på regnskaber, jf. erklæringsbekendtgørel-
sens §§ 3-8

• Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber, jf. §§ 9-11
• Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber, jf. §§ 12-15

• Andre erklæringer med sikkerhed, jf. §§ 16-19.

I det følgende omtales de væsentligste ændringer i den rækkefølge, 
hvori de fremgår af tabel 3.
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5.2. Ophævelse af kravet om en fast rækkefølge i erklæringen

Kravet om en fast rækkefølge i erklæringen er ophævet. Formålet med 
dette er dels at sikre overensstemmelse mellem erklæringsbekendt-
gørelsen og de nye ISA’er, der tidligere er omtalt, dels i videst muligt 
omfang at fremtidssikre erklæringsbekendtgørelsen i forhold til even-
tuelle kommende nye erklæringsstandarder.

Fremover fremgår det blot af erklæringsbekendtgørelsen, at en 
erklæring med sikkerhed ”i det mindste” skal indeholde en række op-
regnede elementer. Der er således ikke længere krav om, at de opreg-
nede elementer skal fremgå af erklæringen ”i nævnte rækkefølge”.

For så vidt angår revisionspåtegninger på regnskaber, er de op-
regnede elementer og rækkefølgen heraf tilpasset de nye ISA’er. Det 
betyder bl.a., at der lægges op til, at konklusionen skal komme først 
i revisionspåtegninger på regnskaber, hvilket er i overensstemmelse 
med de nye ISA’er. Noget tilsvarende lægges der ikke op til, for så 
vidt angår erklæringer om udvidet gennemgang eller gennemgang 
(review) af regnskaber og andre erklæringer med sikkerhed, idet de 
relevante erklæringsstandarder (endnu) ikke er opdateret med hensyn 
til rækkefølgen i erklæringen.

5.3. Ophævelse af kravet om angivelse af, at revisionen eller den 
udvidede gennemgang ikke har givet anledning til forbehold

For så vidt angår revisionspåtegninger på regnskaber og erklæringer 
om udvidet gennemgang af regnskaber, har det hidtil fremgået af 
erklæringsbekendtgørelsen, at revisionspåtegningen eller erklæringen 
om udvidet gennemgang – hvis revisor ikke tog forbehold – skulle in-
deholde oplysning om, at revisionspåtegningen eller erklæringen om 
udvidet gennemgang var uden forbehold, jf. § 5, stk. 1, nr. 5 og § 9, 
stk. 1, nr. 4. Hvis revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet 
gennemgang var uden forbehold, skulle revisor således tydeligt og 
fremhævet angive ”Revisionen [eller] Den udvidede gennemgang har 
ikke givet anledning til forbehold”, jf. § 5, stk. 3 og § 9, stk. 3.

Dette krav er ophævet. Dette er efter forfatternes opfattelse hensigts-
mæssigt, idet det – i hvert fald ved revision – fremgår af overskriften 
til konklusionen på revisionspåtegningen først i revisionspåtegningen, 
hvorvidt konklusionen er modificeret, og hvilken modifikation der i 
givet fald er tale om. 

For så vidt angår erklæringer om gennemgang (review) af regn-
skaber og andre erklæringer med sikkerhed, har der heller ikke hidtil 
været krav om, at revisor skulle angive, hvis gennemgangen eller er-
klæringsopgaven ikke havde givet anledning til forbehold.

5.4. Delvis ophævelse af kravet om, at revisor skal oplyse, hvis 
et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at 
generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet

Kravet om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende 

betydning, at der fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende 
regnskabet, er delvist ophævet.

For så vidt angår revisionspåtegninger på regnskaber og erklæringer 
om udvidet gennemgang af regnskaber, har det hidtil fremgået af er-
klæringsbekendtgørelsen, at revisor skulle oplyse, hvis et forbehold var 
af så afgørende betydning, at det førte til, at generalforsamlingen ikke 
burde godkende regnskabet, jf. § 6, stk. 4 og § 10, stk. 4.

For så vidt angår revisionspåtegninger på regnskaber, fremgår det 
fortsat af erklæringsbekendtgørelsen, at revisor skal oplyse, hvis en 
modifikation er af så afgørende betydning, at det fører til, at general-
forsamlingen ikke bør godkende regnskabet, jf. § 6, stk. 9. Det frem-
går dog i forlængelse heraf, at denne bestemmelse ikke finder anven-
delse ved revision af regnskaber aflagt af små virksomheder.

For så vidt angår definitionen af små virksomheder, henviser erklæ-
ringsbekendtgørelsen til RL § 1 a, stk. 1, nr. 4, hvor små virksomheder 
defineres som virksomheder, der i to på hinanden følgende regn-
skabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrel-
sesgrænser:
• En balancesum på 44 mio. kr.
• En nettoomsætning på 89 mio. kr.
• Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret 

på 50.

Disse størrelsesgrænser svarer fuldstændigt til størrelsesgrænserne for 
små virksomheder i ÅRL, dvs. virksomheder omfattet af regnskabs-
klasse B, jf. § 7, stk. 2, nr. 1. Definitionen omfatter imidlertid også 
afhængig af størrelsesgrænser:
• Virksomheder omfatter af regnskabsklasse A i ÅRL
• Virksomheder uden for ÅRL.

Det fremgår af den eksisterende erklæringsvejledning, at en anbefa-
ling til generalforsamlingen om ikke at godkende regnskabet f.eks. er 
relevant, hvis revisor vurderer, at virksomhedens ledelse er i stand til at 
udarbejde et regnskab, der opfylder lovgivningens krav, men ikke har 
gjort det, jf. afsnit 5.4.4. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis virksom-
hedens ledelse har valgt værdiansættelsesmetoder, der efter revisors 
opfattelse fører til, at regnskabet bliver misvisende. Oplysningen kan 
særligt være relevant, hvis revisor har udtrykt en afkræftende konklu-
sion, eller revisor slet ikke er i stand til at udtrykke en konklusion, dvs., 
hvis revisor har ”udtrykt” en manglende konklusion.

Hvis virksomhedens ledelse ikke er i stand til at udarbejde et regn-
skab, der opfylder lovgivningens krav, vil det derimod ikke være rele-
vant at oplyse, at et ”forbehold” er af så afgørende betydning, at det 
fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet.

For så vidt angår erklæringer om udvidet gennemgang af regn-
skaber, er kravet om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så 
afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør 
godkende regnskabet, ophævet helt. Dette skyldes forudsætningsvis, 
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TABEL 3: DEN NYE ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSE – HVAD ER GLEDET UD?

1  Dette gælder også, selv om der undtagelsesvist er tale om en mellemstor dattervirksomhed omfattet af regnskabsklasse C, der vælger at aflægge årsrapport efter reg-

lerne for regnskabsklasse B og i den forbindelse tilvælger udvidet gennemgang.

Revisionspåtegnin-
ger på regnskaber

Erklæringer om 
udvidet gen-
nemgang på 
regnskaber

Erklæringer om 
gennemgang 
(review) af regn-
skaber

Andre er-
klæringer 
med sikker-
hed Bemærkninger Omtales i …

Erklæringsbekendtgørelsen §§ 3-8 §§ 9-11 §§ 12-15 §§ 16-19

Ophævelse af kravet om 
en fast rækkefølge i erklæ-
ringen

X X X X Sikrer overens-
stemmelse med 
de nye ISA’er og 
fremtidssikrer 
i videst muligt 
omfang i forhold 
til eventuelle kom-
mende nye erklæ-
ringsstandarder 

Afsnit 5.2

Ophævelse af kravet om 
angivelse af, at revisionen 
eller den udvidede gen-
nemgang ikke har givet 
anledning til forbehold

X X IR IR Afsnit 5.3

Delvis ophævelse af kravet 
om, at revisor skal oplyse, 
hvis et forbehold er af så 
afgørende betydning, at 
generalforsamlingen ikke 
bør godkende regnskabet

Ophævet for små 
virksomheder (define-
ret ud fra størrelses-
grænser svarende til 
størrelsesgrænserne 
for virksomheder om-
fattet af regnskabs-
klasse B)

Ophævet1 IR IR Afsnit 5.4

Ad supplerende oplys-
ninger om ledelsesansvar 
– ordet ”altid” er fjernet 
fra erklæringsbekendtgø-
relsens § 7, stk. 2, 3. pkt., 
der henviser til:
• Strfl. kapitel 28, §§ 

276-305 om formue-
forbrydelser samt 
skatte-, afgifts- og til-
skudslovgivningen,

• Den for virksomheden 
fastsatte selskabsretlige 
eller tilsvarende lovgiv-
ning samt

• Lovgivningen om 
regnskabsaflæggelse, 
herunder bogføring og 
opbevaring af regn-
skabsmateriale

X X IR IR Ingen realitets-
ændring – ordet 
”altid” har hidtil 
været overflødigt

Afsnit 5.5
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at virksomheder, der har mulighed for at tilvælge udvidet gennem-
gang, som udgangspunkt er omfattet af regnskabsklasse B og derfor 
i sagens natur ikke overskrider størrelsesgrænserne for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse B.19

For så vidt angår erklæringer om gennemgang (review) af regnska-
ber, er der fortsat ikke krav om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold 
er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen 
ikke bør godkende regnskabet.

Det er efter forfatternes opfattelse som udgangspunkt hensigtsmæs-
sigt, at kravet om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så 
afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør 
godkende regnskabet, er ophævet, for så vidt angår dels revisionspå-
tegninger på regnskaber for små virksomheder defineret ud fra størrel-
sesgrænser svarende til størrelsesgrænserne for virksomheder omfattet 
af regnskabsklasse B, dels erklæringer om udvidet gennemgang af 
regnskaber. Dette krav burde dog efter forfatternes opfattelse være 
blevet ophævet helt. Dette skyldes, at det efter forfatternes opfattelse 
ikke er revisors opgave at blande sig i generalforsamlingens stillingta-
gen til regnskabet.

Der kan desuden argumenteres for, at en anbefaling til generalfor-
samlingen om ikke at godkende regnskabet ikke eller kun i begrænset 
omfang giver mening, hvis ledelsen og kapitalejerne i en virksomhed 
er sammenfaldende. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom 
på, at erklæringsbekendtgørelsen heller ikke fremover indeholder en 
sådan undtagelse. Det er således også fremover uden betydning, om 
ledelsen og kapitalejerne er sammenfaldende. Det eneste, der betyder 
noget, er, hvorvidt regnskabet forsynes med en revisionspåtegning, 
og – hvis dette er tilfældet – hvorvidt der er tale om en lille virksom-
hed defineret ud fra størrelsesgrænser svarende til størrelsesgrænserne 
for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B. Noget andet er, at 
ledelsen og kapitalejerne i en sådan virksomhed i praksis ofte er sam-
menfaldende.

Efter forfatternes opfattelse gælder der fortsat følgende, for så vidt 
angår spørgsmålet om, hvornår revisor skal anbefale generalforsamlin-
gen ikke at godkende regnskabet, forudsat at der er tale om en revi-
sionspåtegning, og forudsat at der ikke er tale om en lille virksomhed 
defineret ud fra størrelsesgrænser svarende til størrelsesgrænserne for 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse B:20

• Konklusion med forbehold:
 Modifikationen i denne situation kan efter forfatternes opfattelse 

som absolut hovedregel ikke siges at være af afgørende betydning
• Afkræftende konklusion:
 Revisor skal efter forfatternes opfattelse som absolut hovedregel 

anbefale generalforsamlingen ikke at godkende regnskabet. Dette 
skyldes, dels at modifikationen i denne situation efter forfatternes 
opfattelse som absolut hovedregel er af afgørende betydning, dels 
at ledelsen efter forfatternes opfattelse forudsætningsvis er i stand 
til at udarbejde et regnskab, der opfylder lovgivningens krav, hvilket 

ifølge erklæringsvejledningen er afgørende for, hvorvidt revisor skal 
anbefale generalforsamlingen ikke at godkende regnskabet

• Manglende konklusion:
 Det er efter forfatternes opfattelse en konkret vurdering, hvorvidt 

revisor skal anbefale generalforsamlingen ikke at godkende regnska-
bet, selv om modifikationen også i denne situation efter forfatter-
nes opfattelse som absolut hovedregel er af afgørende betydning. 
Revisor må vurdere, om begrænsningen i revisors arbejde skyldes 
forhold hos ledelsen, dvs. forhold, der kan afhjælpes af ledelsen. 
Anbefalingen vil f.eks. ikke være relevant, hvis revisor modificerer 
konklusionen som følge af et mangelfuldt bogføringsgrundlag, og 
ledelsen ikke er i stand til at udbedre manglerne i bogføringsgrund-
laget, f.eks. fordi bogføringsmaterialet er bortkommet.

5.5. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – ordet ”altid” 
er fjernet fra erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 3. pkt.

Hidtil har det som tidligere nævnt fremgået af erklæringsbekendt-
gørelsen, at revisor skulle give supplerende oplysninger om forhold, 
som revisor var blevet bekendt med under sit arbejde, og som gav en 
begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kunne ifalde er-
statnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berørte:
• Virksomheden,
• Tilknyttede virksomheder,
• Virksomhedsdeltagere,
• Kreditorer eller 
• Medarbejdere, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 2. pkt. 

I forlængelse heraf har det hidtil fremgået af erklæringsbekendtgørel-
sen, at der altid skulle oplyses om overtrædelse af:
• Strfl. kapitel 28, §§ 276-305 om formueforbrydelser samt skatte-, 

afgifts- og tilskudslovgivningen,
• Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lov-

givning eller
• Lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder bogføring og op-

bevaring af regnskabsmateriale, jf. § 7, stk. 2, 3. pkt.

Fremover fremgår det derimod af erklæringsbekendtgørelsen, at revi-
sor skal oplyse om ikke uvæsentlige forhold, som revisor er blevet be-
kendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning 
om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar 
for handlinger eller undladelser, der berørte virksomheden m.v. I for-
længelse heraf fremgår det fremover af erklæringsbekendtgørelsen, at 
der herunder skal oplyses om overtrædelse af den nævnte lovgivning. 
Ordet ”altid” er med andre ord slettet fra opregningen af eksempler 
på lovgivning, der – hvis den er overtrådt, og ledelsen kan ifalde an-
svar herfor – kan medføre, at revisor skal give oplysninger om ledelses-
ansvar, forudsat at der er tale om et ”ikke uvæsentligt forhold”.

Der kan argumenteres for, at en anbefaling til generalforsamlingen om ikke at godkende regnskabet ikke eller 
kun i begrænset omfang giver mening, hvis ledelsen og kapitalejerne i en virksomhed er sammenfaldende. Det 
er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at erklæringsbekendtgørelsen heller ikke fremover indeholder en 
sådan undtagelse. Det er således også fremover uden betydning, om ledelsen og kapitalejerne er sammenfal-
dende. Det eneste, der betyder noget, er, hvorvidt regnskabet forsynes med en revisionspåtegning, og – hvis 
dette er tilfældet – hvorvidt der er tale om en lille virksomhed defineret ud fra størrelsesgrænser svarende til stør-
relsesgrænserne for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B. Noget andet er, at ledelsen og kapitalejerne i 
en sådan virksomhed i praksis ofte er sammenfaldende.
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Der er efter forfatternes opfattelse ikke tale om en realitetsændring, 
idet ordet ”altid” efter forfatternes opfattelse hidtil har været overflø-
digt. Der har således efter forfatternes opfattelse hidtil ikke været no-
gen tvivl om, at revisor skulle undlade at give supplerende oplysninger 
om ledelsesansvar, selv om ledelsen potentielt kunne ifalde ansvar, 
hvis der var tale om et ”bagatelagtigt forhold” – heller ikke selv om 
der var tale om en overtrædelse af den nævnte lovgivning. Ligesom 
der fremover ikke er nogen tvivl om, at revisor ikke skal give oplysnin-
ger om ledelsesansvar, selv om ledelsen potentielt kan ifalde ansvar, 
hvis der er tale om et ”uvæsentligt forhold” – heller ikke selv om der 
er tale om en overtrædelse af den nævnte lovgivning.

Formålet med opregningen i erklæringsbekendtgørelsen af eksem-
pler på lovgivning, der – hvis den er overtrådt, og ledelsen kan ifalde 
ansvar herfor – kan medføre, at revisor skal give oplysninger om ledel-
sesansvar, forudsat at der er tale om et ”ikke uvæsentligt forhold”, er 
blot at være retningsgivende for, hvilken lovgivning der overhovedet 
er relevant, for så vidt angår oplysninger om ledelsesansvar.

6. Hvad er ikke ændret?

I de to foregående afsnit 4 og 5 er de to vigtige spørgsmål ”Hvad er 
nyt?” og ”Hvad er gledet ud?” blevet besvaret. I dette afsnit besvares 
det (næsten) lige så vigtige spørgsmål ”Hvad er ikke ændret?”.

6.1. Erklæringsbekendtgørelsens anvendelsesområde

Erklæringsbekendtgørelsens anvendelsesområde er uændret. Erklæ-
ringsbekendtgørelsen omfatter således fortsat erklæringer med sik-
kerhed, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende 
er bestemt til hvervgiverens eget brug, jf. § 1, stk. 1. Erklæringer med 
sikkerhed, der ikke kræves i henhold til lovgivningen og udelukkende 
er bestemt til hvervgiverens eget brug, er derimod fortsat ikke omfat-
tet af erklæringsbekendtgørelsen.

Erklæringer uden sikkerhed er fortsat heller ikke omfattet af erklærings-
bekendtgørelsen, uanset om der er tale om erklæringer, der kræves i 
henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgi-
verens eget brug, eller erklæringer, som ikke kræves i henhold til lovgiv-
ningen og udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug.

6.2. Erklæringsbekendtgørelsens opbygning 

Ligesom erklæringsbekendtgørelsens anvendelsesområde er erklæ-
ringsbekendtgørelsens opbygning også uændret. Erklæringsbekendt-
gørelsen er således fortsat overordnet opbygget på følgende måde:
• Indledende bestemmelser, jf. kapitel 1, §§ 1 og 2
• Afgivelse af erklæringer, jf. kapitel 2, §§ 3-19
• Straffebestemmelser, jf. kapitel 3, § 20 
• Ikrafttræden, jf. kapitel 4, § 21.

De indledende bestemmelser og straffebestemmelserne omtales kort i 
afsnit 6.4 nedenfor. Forhold vedrørende ikrafttræden er omtalt i afsnit 
3 ovenfor.

For så vidt angår afgivelse af erklæringer, (underforstået: erklæringer 
med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udeluk-
kende er bestemt til hvervgiverens eget brug), sondrer erklæringsbe-
kendtgørelsen fortsat mellem følgende typer af erklæringer:
• Revisionspåtegninger på regnskaber, jf. §§ 3-8
• Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber, jf. §§ 9-11
• Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber, jf. §§ 12-15 
• Andre erklæringer med sikkerhed, jf. §§ 16-19. 

6.3. Erklæringsbekendtgørelsens regnskabsbegreb

Ligesom erklæringsbekendtgørelsens anvendelsesområde og opbyg-
ning er erklæringsbekendtgørelsens regnskabsbegreb også uændret.

Erklæringsbekendtgørelsen definerer således fortsat et ”regnskab” 
som:
• En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrap-

port, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til 
ÅRL – eller IFRS, der i denne sammenhæng er sidestillet med ÅRL 
– samt

• Et andet tilsvarende regnskab, der:
• I det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og 

forklarende noter,
• Tjener et generelt formål samt
• Retter sig mod en bred kreds af brugere, jf. § 2.

Det fremgår i den forbindelse af den eksisterende erklæringsvejled-
ning, at:
• Det forhold, at regnskabet skal tjene et generelt formål og rette sig 

mod en bred kreds af brugere, sædvanligvis vil skulle afgøres ud fra 
den regnskabsmæssige begrebsramme, som regnskabet er udarbej-
det efter. Hvis den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme er 
udformet med henblik på at imødekomme almindelige oplysnings-
behov hos en bred kreds af brugere, vil regnskabet være omfattet 
af erklæringsbekendtgørelsens definition

• Andre former for regnskabsmæssige opstillinger, der er udarbejdet 
efter regnskabsmæssige begrebsrammer, som skal imødekomme 
oplysningsbehov hos bestemte brugere, ikke er regnskaber i erklæ-
ringsbekendtgørelsens forstand, jf. afsnit 4.2. De anses som andre 
dokumenter, hvor revisor afgiver en anden erklæring med sikkerhed 
efter erklæringsbekendtgørelsens §§ 13-16 (nu §§ 16-19) om andre 
erklæringer med sikkerhed.

Erklæringsvejledningen giver en række eksempler på regnskaber hen-
holdsvis andre dokumenter. Disse eksempler er vist i tabel 4.
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TABEL 4: ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSENS REGNSKABSBEGREB – 
EKSEMPLER PÅ REGNSKABER HENHOLDSVIS ANDRE DOKUMENTER

Regnskaber Andre dokumenter

Regnskaber, der aflægges efter 
ÅRL

Regnskaber, der aflægges af 
finansielle virksomheder efter 
regler fastsat af Finanstilsynet

Regnskaber, der aflægges efter 
IFRS

Regnskaber for ikke erhvervsdri-
vende fonde

Regnskaber for friskoler og pri-
vate grundskoler m.v.

Regnskaber for frie kostskoler

Regnskaber for institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse

Skatteregnskaber

Mellembalancer

Åbningsbalancer

Likvidationsregnskaber

Fusionsregnskaber

Afsluttende boregnskaber ved 
konkurs

Statusoversigter som grundlag 
for akkord

Projektregnskaber

Tilskudsregnskaber

6.4. Indledende bestemmelser og straffebestemmelser

Erklæringsbekendtgørelsen indeholder som tidligere nævnt fortsat en 
række indledende bestemmelser, jf. kapitel 1, §§ 1 og 2. Disse ind-
ledende bestemmelser er uændrede. Det fremgår således fortsat af 
erklæringsbekendtgørelsen, at:
• Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæ-

ringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen eller 
ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, jf. § 1, stk. 
1, jf. også RL § 16, stk. 1, 1. pkt. Tilsvarende gælder ved afgivelse 
af udtalelser om ledelsesberetninger

• Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af 
hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtagerne må 
forventes normalt at tillægge betydning, når de træffer beslutnin-
ger, jf. § 1, stk. 2. Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, 
medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen og 
udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v.

• Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og 
let forståeligt sprog, jf. § 1, stk. 3

• Modtagerne forudsættes at være de personer, virksomheder og of-
fentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes 
at blive påvirket af erklæringerne og udtalelserne, jf. § 1, stk. 4.

Erklæringsbekendtgørelsens § 2 indeholder definitionen af et ”regn-
skab”, der er omtalt i foregående afsnit.

Erklæringsbekendtgørelsen indeholder fortsat også straffebestem-
melser, jf. kapitel 3, § 20. Det fremgår således fortsat af erklæringsbe-

kendtgørelsen, at overtrædelse af følgende bestemmelser straffes med 
bøde:
• § 1, stk. 2, dvs. bestemmelsen om, at revisor skal udforme erklærin-

gerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn 
til de forhold, som modtagerne må forventes normalt at tillægge 
betydning, når de træffer beslutninger

• §§ 3-15, dvs. bestemmelserne om erklæringer med sikkerhed på 
regnskaber

• §§ 17-19, dvs. hovedparten af bestemmelserne om andre erklærin-
ger med sikkerhed, jf. § 20, stk. 1.

Det er i praksis sjældent, at revisor idømmes strafansvar for overtræ-
delse af erklæringsbekendtgørelsen. Risikoen for et evt. disciplinæran-
svar er således i praksis langt mere nærliggende.

Det fremgår desuden fortsat af erklæringsbekendtgørelsen, at der 
kan pålægges juridiske personer, dvs. selskaber m.v., strafansvar efter 
reglerne i strfl. kapitel 5, §§ 25-27, jf. § 21, stk. 2.

Det er i praksis ikke blot sjældent, men nærmest aldrig forekommen-
de, at revisionsvirksomheder idømmes strafansvar for overtrædelse af 
erklæringsbekendtgørelsen.

6.5. Ikke mulighed for at placere dele af revisionspåtegningen 
på en hjemmeside

ISA 700 (ajourført) giver – i modsætning til den hidtidige ISA 700 – 
mulighed for, at dele af revisionspåtegningen – nærmere bestemt dele 
af beskrivelsen af revisors ansvar – kan placeres på en hjemmeside.

Det fremgår således af denne standard, at beskrivelsen af revisors 
ansvar for revisionen af regnskabet skal medtages i:
• Selve revisors erklæring,
• Et bilag til revisors erklæring, i hvilket tilfælde revisors erklæring skal 

indeholde en henvisning til bilagets placering, eller
• En specifik henvisning i revisors erklæring til placeringen af en så-

dan beskrivelse på en passende myndigheds hjemmeside, hvis lov, 
øvrig regulering eller nationale revisionsstandarder udtrykkeligt til-
lader revisor at gøre dette, jf. afsnit 41.

Det fremgår i den forbindelse af denne standard, at en passende myn-
dighed kunne være en national udsteder af revisionsstandarder, en re-
gulator eller en tilsynsmyndighed, jf. afsnit A57. Sådanne organisatio-
ner er velegnede til at sikre nøjagtigheden, fuldstændigheden og den 
fortsatte tilgængelighed af standardiserede oplysninger. Det ville ikke 
være passende for revisor selv at opretholde en sådan hjemmeside.

Den ”passende myndighed” kunne i Danmark mest oplagt være Er-
hvervsstyrelsen, der både er ”regulator” og ”tilsynsmyndighed”. FSR – 
danske revisorer kunne som ”national udsteder af revisionsstandarder” 
også overvejes, selv om der i sagens natur ikke er tale om en offentlig 
myndighed.
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Muligheden for, at dele af revisionspåtegningen kan placeres på en 
hjemmeside, kræver som nævnt, at lov, øvrig regulering eller nationale 
revisionsstandarder udtrykkeligt tillader dette. Den nye erklæringsbe-
kendtgørelse udnytter imidlertid ikke denne mulighed. Dette er efter 
forfatternes opfattelse ærgerligt, idet en revisionspåtegning efter ISA 
700 (ajourført) er væsentligt længere end en revisionspåtegning efter 
den hidtidige ISA 700 – ikke mindst, hvis der er tale om en børsnoteret 
virksomhed, hvor revisionspåtegningen også skal indeholde en omtale 
af centrale forhold ved revisionen, jf. ISA 701 om kommunikation af 
centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring, 
men også, hvis der er tale om en virksomhed, der ikke er børsnoteret. 

6.5. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar i reviewerklæringer

Revisor skal fortsat kun give oplysninger om ledelsesansvar i revisions-
påtegninger på regnskaber og erklæringer om udvidet gennemgang 
af regnskaber, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 2. og 3. pkt. 
samt § 9, stk. 1, nr. 7, jf. § 7, stk. 2, 2. og 3. pkt.

Revisor skal således fortsat ikke give oplysninger om ledelsesansvar 
i f.eks. erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber. Det kan 
derfor fortsat være i strid med revisors tavshedspligt, hvis revisor i 
f.eks. erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber giver oplys-
ninger om ledelsesansvar.

Det samme gælder oplysninger om overtrædelse af bogføringslov-
givningen, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 1. pkt. og § 9, 
stk. 1, nr. 7, jf. § 7, stk. 2, 1. pkt.

Det fremgår i den forbindelse af den eksisterende erklæringsvejled-
ning, at der i erklæringer om review af regnskaber alene er krav om 
at give supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet, jf. 
afsnit 6.7. Revisor skal derimod ikke efter erklæringsbekendtgørelsen 
give supplerende oplysninger om øvrige forhold, f.eks. forhold, der 
kan medføre ledelsesansvar. Hvorvidt revisor i øvrigt kan give sup-
plerende oplysninger om øvrige forhold, f.eks. forhold, der medfører 
ledelsesansvar, må bero på en konkret vurdering, hvor det skal vurde-
res, hvorvidt RL’s regler om tavshedspligt overholdes ved afgivelse af 
sådanne oplysninger.

6.6. Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gen-
nemgang

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, dvs. 
Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang af 
årsregnskaber, indgår fortsat som bilag til erklæringsbekendtgørelsen. 
Denne erklæringsstandard er uændret – bortset fra, at sætningen 
”Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold” 
er slettet i eksemplet på en erklæring om udvidet gennemgang af et 
årsregnskab bagerst i bilaget. Der henvises i den forbindelse til afsnit 
5.3 ovenfor.

6.7. Udvalgte bemærkninger i FSR – danske revisorers hørings-
svar, der ikke er imødekommet

I FSR – danske revisorers høringssvar til høringsudkastet til den nye 
erklæringsbekendtgørelse er foreningen fremkommet med en lang 
række bemærkninger til høringsudkastet (FSR – danske revisorer, 
2016).21 Nogle af disse bemærkninger er imødekommet i den ende-
lige bekendtgørelse – andre ikke. I dette afsnit omtales nogle af de 
bemærkninger, der ikke er imødekommet i den endelige bekendtgø-
relse. Der er således ikke tale om en udtømmende gennemgang af 
høringssvaret.

FSR – danske revisorer anfører indledningsvist, at det er deres opfat-
telse, at erklæringsbekendtgørelsen generelt burde have henvist til 
rapporteringskravene i de internationale standarder, der er udstedt af 
IAASB (og oversat til dansk af FSR – danske revisorers Revisionstekniske 
Udvalg), dvs. erklæringsstandarderne, og at erklæringsbekendtgørel-
sen kun burde regulere de yderligere krav, som lovgiver har til revi-
sors erklæringer.22 Dette ville efter FSR – danske revisorers opfattelse 
have sikret, at revisors erklæringsafgivelse altid ville kunne overholde 
de internationale standarder og harmonere med den internationale 
udvikling. Dette er efter FSR – danske revisorers opfattelse vigtigt, 
idet revisors erklæringer også anvendes af mange brugere uden for 
Danmarks grænser, og det ville gøre det nemmere for danske brugere 
at læse og forstå erklæringer fra andre lande, der følger den interna-
tionale udvikling.

Denne bemærkning er som udgangspunkt ikke imødekommet i den 
endelige bekendtgørelse, idet bekendtgørelsen ikke et eneste sted 
henviser til erklæringsstandarderne. Bekendtgørelsen indebærer dog 
som tidligere nævnt generelt en tilpasning til erklæringsstandarderne, 
ligesom kravet om en fast rækkefølge i erklæringen er ophævet.

For så vidt angår supplerende oplysninger, anbefaler FSR – danske 
revisorer bl.a., at supplerende oplysninger vedrørende forståelse af re-
visionen også reguleres i erklæringsbekendtgørelsen.23

Denne bemærkning er ikke imødekommet i den endelige bekendt-
gørelse.

FSR – danske revisorer anfører desuden, at høringsudkastets § 7, stk. 
3, hvorefter supplerende oplysninger ikke må erstatte en modifikation 
til konklusionen, efter deres opfattelse er overflødig, og at afgrænsnin-
gen mellem forbehold og supplerende oplysninger efter deres opfat-
telse er et anliggende for erklæringsvejledningen.

Denne bemærkning er heller ikke imødekommet i den endelige be-
kendtgørelse.

For så vidt angår udtalelsen om ledelsesberetningen, anfører FSR 
– danske revisorer, at overskriftskravet i høringsudkastets § 5, stk. 8, 
hvorefter revisors udtalelse om ledelsesberetningen skal angives i et 
særskilt afsnit med overskriften ”Udtalelse om ledelsesberetningen”, 
efter deres opfattelse er uhensigtsmæssigt, idet den krævede overskrift 
efter deres opfattelse kan føre til unødvendige dobbeltoverskrifter i 
afsnittet om ”Andre oplysninger” efter ISA 720.
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Denne bemærkning er ikke imødekommet i den endelige bekendt-
gørelse.

For så vidt angår udvidet gennemgang, foreslår FSR – danske revi-
sorer, at det i forlængelse af høringsudkastets § 9, stk. 4, hvoraf det 
fremgik, at hvis revisor havde indgået aftale med virksomhedens le-
delse om at udføre handlinger ud over de handlinger, der var krævet 
efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang, 
skulle erklæringer som følge af disse handlinger angives i et særskilt 
afsnit efter erklæringen om udvidet gennemgang af regnskabet, anfø-
res ”hvis det er aftalt, at sådanne erklæringer skal indgå i forlængelse 
af erklæringen om udvidet gennemgang”. Dette vil efter FSR – danske 
revisorers opfattelse tydeliggøre, at der kun er tale om et formkrav, 
når det i øvrigt følger af aftale.

Denne bemærkning er ikke imødekommet i den endelige bekendt-
gørelse, hvor § 9, stk. 4 er medtaget uændret i forhold til høringsud-
kastet – dog som tidligere nævnt med den præcisering, at der skal 
være tale om handlinger rettet mod regnskabet. Som tidligere nævnt 
er det efter forfatternes opfattelse i forvejen fortolkningen i praksis, 
at ”andre handlinger” vedrører handlinger rettet mod regnskabet. 
Efter forfatternes opfattelse er det desuden fortolkningen i praksis, at 
”andre erklæringer” kun medtages i erklæringen om udvidet gennem-
gang eller gennemgang (review) af regnskabet, hvis dette er aftalt 
med ledelsen. Det er derfor efter forfatternes opfattelse ærgerligt, at 
dette ikke fremgår af erklæringsbekendtgørelsen.

7. Forslag til opdatering af Erhvervsstyrelsens erklærings-
vejledning

I dette afsnit fremsættes på baggrund af de foregående afsnit en 
række forslag til opdatering af Erhvervsstyrelsens erklæringsvejledning, 
idet det som tidligere nævnt er forfatternes forhåbning, at denne 
vejledning vil blive opdateret som følge af den nye erklæringsbekendt-
gørelse.

Den eksisterende erklæringsvejledning fra 2009 indeholder efter 
forfatternes opfattelse nyttige fortolkningsbidrag til erklæringsbekendt-
gørelsen. Det er forfatternes forhåbning, at en ny erklæringsvejledning 
fra Erhvervsstyrelsen også kan leve op til dette.

Den eksisterende erklæringsvejledning er opbygget på omtrent 
samme måde som erklæringsbekendtgørelsen, således at det er nemt 
at finde de relevante fortolkningsbidrag til en konkret bestemmelse i 
erklæringsbekendtgørelsen. Det er ligeledes forfatternes forhåbning, at 
en ny erklæringsvejledning fra Erhvervsstyrelsen vil være opbygget på 
omtrent samme måde.

Bl.a. følgende forhold bør efter forfatternes opfattelse omtales i en 
ny erklæringsvejledning fra Erhvervsstyrelsen:
• Oplysninger om ledelsesansvar
• ”Andre erklæringer”
• Udtalelse om ledelsesberetningen.

For så vidt angår oplysninger om ledelsesansvar, er kriteriet for, 
hvornår revisor kan undlade at give oplysninger om ledelsesansvar i 
revisionspåtegninger på regnskaber og erklæringer om udvidet gen-
nemgang af regnskaber, selv om ledelsen potentielt kan ifalde ansvar, 
som tidligere nævnt ændret i opadgående retning fra ”ikke bagatel-
agtige forhold” til ”ikke uvæsentlige forhold”. Det er håbet, at en ny 
erklæringsvejledning fra Erhvervsstyrelsen vil bidrage til fortolkningen 
af ”ikke uvæsentlige forhold” i denne sammenhæng. På lidt længere 
sigt vil afgørelser fra Revisornævnt formentlig også bidrage hertil, men 
efter forfatternes opfattelse er det som tidligere nævnt ikke rimeligt, at 
en afklaring skal afvente sådanne afgørelser.

For så vidt angår ”andre erklæringer”, er der som tidligere nævnt 
på væsentlige punkter fortsat tvivl om fortolkningen af reglerne om 
”andre erklæringer” i erklæringer om udvidet gennemgang eller gen-
nemgang (review) af regnskaber. Det er håbet, at en ny erklæringsvej-
ledning fra Erhvervsstyrelsen vil bidrage til den nærmere fortolkning af 
disse regler

For så vidt angår udtalelse om ledelsesberetningen, indeholder den 
eksisterende erklæringsvejledning en vis omtale af udtalelsen om le-
delsesberetningen, jf. afsnit 5.7.1.24 Der savnes imidlertid en mere ud-
førlig omtale heraf, herunder ikke mindst kravene til revisors arbejde i 
forbindelse med afgivelse af en udtalelse om ledelsesberetningen. 

Det fremgår af den nye erklæringsbekendtgørelse, at en revisionspå-
tegning på et regnskab eller en erklæring om udvidet gennemgang 
af et regnskab – hvis der er udarbejdet en ledelsesberetning – skal 
indeholde en udtalelse om ledelsesberetningen, jf. § 5, stk. 1, nr. 7 og 
§ 9, stk. 1, nr. 8. 

Det fremgår desuden af den nye erklæringsbekendtgørelse, at revi-
sor skal gennemlæse ledelsesberetningen og – baseret på den udførte 
revision eller udvidede gennemgang af regnskabet – afgive en udta-
lelse om:
• Hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnska-

bet og udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav, 
samt

• Hvorvidt revisor har fundet væsentlige fejlagtige angivelser i ledel-
sesberetningen og i givet fald oplyse arten af de fejlagtige angivel-
ser, jf. § 5, stk. 7 og § 9, stk. 1, nr. 8, jf. § 5, stk. 7.

Dette er i overensstemmelse med regnskabsdirektivet, hvoraf det 
fremgår, at revisor skal afgive en udtalelse om, hvorvidt:
• Ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet,
• Ledelsesberetningen er blevet udarbejdet i overensstemmelse med 

gældende lovkrav, samt
• Revisor på baggrund af viden om og forståelse af virksomheden 

samt dens ”miljø” erhvervet under revisionen har fundet væsentlige 
fejlagtige angivelser i ledelsesberetningen, jf. artikel 34, stk. 1. Arten 
af sådanne eventuelle fejlagtige angivelser skal anføres.
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Det er nyt, at revisor eksplicit skal afgive en udtalelse om, hvorvidt 
ledelsesberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivnin-
gens krav, og denne del af udtalelsen ligger efter forfatternes opfat-
telse ud over, hvad der umiddelbart er krævet i ISA 720 – både den 
hidtidige ISA 720 og ISA 720 (ajourført).

Der er forfatternes forhåbning, at en ny erklæringsvejledning fra 
Erhvervsstyrelsen vil bidrage til den nærmere fortolkning af kravene 
til revisors arbejde i forbindelse med afgivelse af en udtalelse om le-
delsesberetningen, herunder ikke mindst i lyset af det nye krav om, at 
revisor eksplicit skal afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetnin-
gen er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Erhvervsstyrelsen har i forskellige vejledninger m.v., f.eks. i vejled-
ningen om redegørelse for samfundsansvar (Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, 2010) samt vejledningen om måltal og politikker for den 
kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom 
(Erhvervsstyrelsen, 2016) præciseret fortolkningen af reglerne vedrø-
rende udtalelse om ledelsesberetningen, herunder kravene til revisors 
arbejde i forbindelse med afgivelse af en udtalelse om ledelsesbe-
retningen.25 Det er forfatternes opfattelse, at denne fortolkning bør 
være samlet i erklæringsvejledningen, og at Erhvervsstyrelsen derfor i 
fremtidige vejledninger m.v. i vidt omfang bør nøjes med at henvise 
til erklæringsvejledningen.

8. Afslutning

Denne artikel har omhandlet den nye erklæringsbekendtgørelse, der 
blev udstedt af Erhvervsstyrelsen d. 17. juni 2016, og som erstatter 
den hidtidige erklæringsbekendtgørelse.

Hovedparten af den nye erklæringsbekendtgørelser træder først 
i kraft på et senere tidspunkt – nærmere bestemt med virkning for 
regnskabsår, der slutter d. 15. december 2016 eller senere, men med 
mulighed for førtidsimplementering med virkning for erklæringer, der 
afgives d. 15. december 2016 eller senere. Dele af bekendtgørelsen er 
derimod allerede trådt i kraft

Den nye erklæringsbekendtgørelse skal ses i sammenhæng med en 
række nye ISA’er, som FSR – danske revisorers Revisionstekniske Udvalg 
har udsendt, og bekendtgørelsen indebærer generelt en tilpasning til 
erklæringsstandarderne, herunder ISA’erne.

Artiklen har fokuseret på den nye erklæringsbekendtgørelse og har 
kun i begrænset omfang omhandlet de nye ISA’er – bl.a. fordi disse 
standarder skal ses i sammenhæng med en række udtalelser fra FSR – 
danske revisorers Revisionstekniske Udvalg, og disse udtalelser forven-
tes først i løbet af efteråret.

Forkortelser

4. direktiv årsregnskabsdirektivet, Rådets direktiv nr. 
1978/660/EØF af 25. juli 1978 om årsregn-
skaberne for visse selskabsformer med senere 
ændringer (historisk)

7. direktiv koncernregnskabsdirektivet, Rådets direktiv 
nr. 1983/349/EØF af 13. juni 1983 om kon-
soliderede regnskaber med senere ændringer 
(historisk)

8. direktiv revisionsdirektivet, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv nr. 2006/43/EF af 17. maj 2006 
om lovpligtig revision af årsregnskaber og kon-
soliderede regnskaber, om ændring af Rådets 
direktiv nr. 1978/660/EØF af 25. juli 1978 om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer (4. di-
rektiv) og Rådets direktiv nr. 1983/349/EØF af 
13. juni 1983 om konsoliderede regnskaber (7. 
direktiv) og om ophævelse af Rådets direktiv 
nr. 1984/253/EØF af 10. april 1984 om autori-
sation af personer, der skal foretage lovpligtig 
revision af regnskaber, med senere ændringer

BFL bogføringsloven, bekendtgørelse nr. 648 af 
15. juni 2006 af bogføringsloven med senere 
ændringer

eksamener m.v. for 
godkendte revisorer, 
bekendtgørelsen om

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1045 
af 30. juni 2016 om eksamener m.v. for god-
kendte revisorer

erklæringsbekendtgø-
relsen (hidtidig)

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 385 af 
17. april 2013 om godkendte revisorers erklæ-
ringer

erklæringsbekendtgø-
relsen (ny)

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 736 af 
17. juni 2016 om godkendte revisorers erklæ-
ringer

erklæringsvejledningenErhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning af 
24. marts 2009 om bekendtgørelsen om god-
kendte revisorers erklæringer (erklæringsbe-
kendtgørelsen)

finansiering af udgif-
terne ved kvalitetskon-
trollen af revisionsvirk-
somheder og revisorer, 
undersøgelsessystemet 
samt driften af Revisor-
nævnet, bekendtgørel-
sen om

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 963 af 
28. juni 2016 om finansiering af udgifterne ved 
kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder og 
revisorer, undersøgelsessystemet samt driften 
af Revisornævnet
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forordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 
537/2014/EU af 16. april 2014 om specifikke 
krav til lovpligtig revision af virksomheder af 
interesse for offentligheden og om ophævelse 
af Kommissionens afgørelse nr. 2005/909/EF af 
14. december 2005 om oprettelse af en eks-
pertgruppe til at bistå Kommissionen og lette 
samarbejdet mellem offentlige tilsynssystemer 
for revisorer og revisionsfirmaer

godkendte revisions-
virksomheders interne 
organisation, bekendt-
gørelsen om

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 762 af 
21. juni 2016 om godkendte revisionsvirksom-
heders interne organisation

godkendte revisorers 
og revisionsvirksomhe-
ders tilrettelæggelse af 
arbejdet, bekendtgø-
relsen om

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 734 af 
17. juni 2016 om godkendte revisorers og revi-
sionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet

IAASB International Auditing and Assurance Standards 
Board

IASB International Accounting Standards Board
IFRS International Financial Reporting Standard(s) 

(IASB)
ISA International Standard on Auditing (IAASB) / 

international standard om revision (FSR – dan-
ske revisorers Revisionstekniske Udvalg)

ISRE International Standard on Review Engagements 
(IAASB) / international standard om reviewop-
gaver (FSR – danske revisorers Revisionstekniske 
Udvalg)

kommunal og regional 
revision, bekendtgørel-
sen om

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 965 af 
28. juni 2016 om kommunal og regional re-
vision

kvalitetskontrol af re-
visionsvirksomheder, 
bekendtgørelsen om

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 968 af 
28. juni 2016 om kvalitetskontrol af revisions-
virksomheder

obligatorisk efterud-
dannelse af godkendte 
revisorer, bekendtgø-
relsen om

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 967 af 
28. juni 2016 om obligatorisk efteruddannelse 
af godkendte revisorer

PIE public interest entity, virksomhed af interesse 
for offentligheden

register over god-
kendte revisorer og 
revisionsvirksomheder, 
bekendtgørelsen om

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 728 af 
15. juni 2016 om register over godkendte revi-
sorer og revisionsvirksomheder

regnskabsdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 
2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnska-
ber, konsoliderede regnskaber og tilhørende 
beretninger for visse virksomhedsformer, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv nr. 2006/43/EF af 17. maj 2006 om 
lovpligtig revision af årsregnskaber og kon-
soliderede regnskaber (8. direktiv) og om 
ophævelse af Rådets direktiv nr. 1978/660/EØF 
af 25. juli 1978 om årsregnskaberne for visse 
selskabsformer (4. direktiv) og Rådets direktiv 
nr. 1983/349/EØF af 13. juni 1983 om konso-
liderede regnskaber (7. direktiv) med senere 
ændringer

revisionsvirksomhed, 
bekendtgørelsen om

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 962 af 
28. juni 2016 om revisionsvirksomhed

revisorers udøvelse 
af tjenesteydelser i et 
andet land end etable-
ringslandet, bekendt-
gørelsen om

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 966 af 
28. juni 2016 om revisorers udøvelse af tjene-
steydelser i et andet land end etableringslandet

Revisornævnet, be-
kendtgørelsen om

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 727 af 
15. juni 2016 om Revisornævnet

Revisorrådet, bekendt-
gørelsen

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 964 af 
28. juni 2016 om Revisorrådet

RL revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008 om 
godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 
med senere ændringer

SL selskabsloven, bekendtgørelse nr. 1089 af 14. 
september 2015 af lov om aktie- og anparts-
selskaber med senere ændringer

strfl. straffeloven, bekendtgørelse nr. 873 af 9. juli 
2015 af straffeloven med senere ændringer

uafhængighedsbe-
kendtgørelsen

Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af 
17. juni 2016 om godkendte revisorers og revi-
sionsvirksomheders uafhængighed

ændringsdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 
2014/56/EU af 16. april 2015 om ændring af 
8. direktiv om lovpligtig revision af årsregnska-
ber og konsoliderede regnskaber

ændringsloven lov nr. 631 af 8. juni 2016 om ændring af RL 
og forskellige andre love (gennemførelse af 
ændringer i 8. direktiv og valgmuligheder i 
forordningen om særlige krav til revision af 
virksomheder af interesse for offentligheden)

ÅRL årsregnskabsloven, bekendtgørelse nr. 1580 af 
10. december 2015 af årsregnskabsloven
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Standarder og udtalelser

ISA
ISA 250: Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision 
af regnskaber
ISA 260: Kommunikation med den øverste ledelse
ISA 260: Kommunikation med den øverste ledelse (ajourført)
ISA 320: Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision
ISA 570: Fortsat drift (going concern)
ISA 570: Fortsat drift (going concern) (ajourført)
ISA 700: Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et 
regnskab
ISA 700: Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et 
regnskab (ajourført)
ISA 701: Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uaf-
hængige revisors erklæring
ISA 705: Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors 
erklæring
ISA 705: Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors 
erklæring (ajourført)
ISA 706: Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet 
og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den 
uafhængige revisors erklæring
ISA 706: Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet 
og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den 
uafhængige revisors erklæring (ajourført)
ISA 720: Revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger i doku-
menter, der indeholder reviderede regnskaber
ISA 720: Revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger (ajour-
ført)
ISA 800: Særlige overvejelser – revision af regnskaber udarbejdet i 
overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål
Høringsudkast til ISA 800: Særlige overvejelser – revision af regnskaber 
udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt for-
mål (ajourført)
ISA 805: Særlige overvejelser – revision af bestanddele af et regnskab 
samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab
Høringsudkast til ISA 805: Særlige overvejelser – revision af bestand-
dele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der 
indgår i et regnskab (ajourført)
ISA 810: Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabs-
sammendrag
Høringsudkast til ISA 810: Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring 
om regnskabssammendrag (ajourført)

ISRE
ISRE 2400: Opgaver om review af historiske regnskaber

ISRS
ISRS 4400 DK: Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæs-
sige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning
ISRS 4410: Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger

Erhvervsstyrelsen
Erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af 
årsregnskabet) (bilag til erklæringsbekendtgørelsen)

FSR – danske revisorer
Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes 
efter ÅRL
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Noter
1 Artiklen er udtryk for forfatternes personlige holdninger og er ikke nødvendigvis 

udtryk for holdningerne i hverken FSR – danske revisorers Revisionstekniske Ud-

valg eller foreningens selskabsretsgruppe.

2 Der kan desuden henvises til Revisorkommissionens rapport af 18. september 

2015 om ændring af revisorlovgivningen med undertitlen ”Styrkelse af revisi-

onskvalitet, uafhængighed og konkurrence” (Revisorkommissionen, 2015) og 

– sammenhængende hermed – fremstillingen hos Hansen (2015).

3 Ud over en ny erklæringsbekendtgørelse har Erhvervsstyrelsen også udstedt 

følgende nye bekendtgørelser: (1) bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2016 

om Revisornævnet, (2) bekendtgørelse nr. 728 af 15. juni 2016 om register 

over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, (3) bekendtgørelse nr. 

734 af 17. juni 2016 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders 

tilrettelæggelse af arbejdet, (4) bekendtgørelse nr. 735 af 17. juni 2016 om 

godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed (uafhængig-

hedsbekendtgørelsen), (5) bekendtgørelse nr. 762 af 21. juni 2016 om god-

kendte revisionsvirksomheders interne organisation, der erstatter bekendtgø-

relse nr. 729 af 17. juni 2016 med samme titel, (6) bekendtgørelse nr. 962 af 

28. juni 2016 om revisionsvirksomhed, (7) bekendtgørelse nr. 963 af 28. juni 

2016 om finansiering af udgifterne ved kvalitetskontrollen af revisionsvirksom-

heder og revisorer, undersøgelsessystemet samt driften af Revisornævnet, (8) 

bekendtgørelse nr. 964 af 28. juni 2016 om Revisorrådet, (9) bekendtgørelse 

nr. 965 af 28. juni 2016 om kommunal og regional revision, (10) bekendt-

gørelse nr. 966 af 28. juni 2016 om revisorers udøvelse af tjenesteydelser i 

et andet land end etableringslandet, (11) bekendtgørelse nr. 967 af 28. juni 

2016 om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer, (12) bekendt-

gørelse nr. 968 af 28. juni 2016 om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 

samt (13) bekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016 om eksamener m.v. for 

godkendte revisorer.

4 Erhvervsstyrelsen sendte den nye erklæringsbekendtgørelse i høring d. 23. maj 

2016. Høringsfristen udløb d. 2. juni 2016. FSR – danske revisorer afgav hø-

ringssvar samme dato (FSR – danske revisorer, 2016). Dette høringssvar omtales 

i afsnit 6.7 nedenfor.

5 Der kan desuden henvises til ISA 260: Kommunikation med den øverste ledelse 

(ajourført).

6 Disse standarder er i skrivende stund sendt i høring på dansk med høringsfrist 

d. 1. august 2016.

7 Der kan indtil videre henvises til fremstillingerne hos henholdsvis Kiertzner 

(2016) samt Kiertzner, Beck og Engelund (2012 og 2014).

8 I artiklen omtales revisionspåtegninger på reviderede regnskaber blot som regn-

skabspåtegninger på regnskaber.

9 Eller for den sags skyld med virkning for erklæringer, der afgives før d. 15. 

december 2016, hvilket dog i praksis ikke giver mening, idet reglerne om revi-

sionspåtegninger på regnskaber (og andre erklæringer med sikkerhed på regn-

skaber) i den nye erklæringsbekendtgørelse så ikke er trådt.

10 For så vidt angår forbehold, kan der henvises til fremstillingen hos Seehausen 

(2015a). For så vidt angår supplerende oplysninger, kan der henvises til fremstil-

lingen hos Seehausen (2015c).

11 Den engelske betegnelse er ”Emphasis of matter”. ”Fremhævelse af forhold 

i regnskabet” er efter forfatternes opfattelse en bedre oversættelse heraf end 

”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”.

12 Dette fremgår også af FSR – danske revisorers høringssvar til høringsudkastet til 

den nye erklæringsbekendtgørelse, hvor foreningen bekræfter, at man – i prak-

sis Revisionsteknisk Udvalg – vil ændre ISA 706 (FSR – danske revisorer, 2016, p. 

3). De øvrige erklæringsstandarder omtales ikke i denne forbindelse.

13 Revisor kan i sagens natur ikke tage ”forbehold” og dermed modificere konklu-

sionen i en erklæring uden sikkerhed, idet en sådan erklæring pr. definition ikke 

indeholder en konklusion.

14 ISA 250 indeholder dog bestemmelser om revisors overvejelser vedrørende 

overholdelse af love og øvrig regulering ved revision af regnskaber.

15 Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen d. 6. juli 

2016 har udsendt et høringsudkast til et lovforslag om ændring af SL og ÅRL, 

der bl.a. indebærer en betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån”.

16 I Revisornævnets kendelse af 29. marts 2010 i sag nr. 68-2008-R var der tale 

om et ulovligt ”kapitalejerlån” på 10.000 kr. primo regnskabsåret og 1.976 kr. 

ultimo regnskabsåret i et selskab, hvor nettoomsætningen udgjorde ca. 2,4 

mio. kr., årets resultat ca. 96.000 kr. og balancesummen ca. 1,3 mio. kr. I Revi-

sornævnets kendelse af 5. juli 2010 i sag nr. 38-2009-S var der tale om ulovlige 

”kapitalejerlån” på i alt 20.079 kr. i et selskab, hvor årets resultat udgjorde ca. 

6,1 mio. kr. og balancesummen ca. 9,1 mio. kr. I Revisornævnets kendelse af 

28. marts 2011 i sag nr. 47-2010 var der tale om et ulovligt ”kapitalejerlån” på 

31.252 kr. i 2008 og 38.738 kr. i 2009 i et selskab, hvor årets resultat udgjorde 

ca. 3,1 mio. kr., egenkapitalen ca. 7,3 mio. kr. og balancesummen ca. 12 mio. 

kr. I Revisornævnets kendelse af 17. december 2012 i sag nr. 90/2011 var der 

tale om et ulovligt ”kapitalejerlån” på 5.733 kr. i et selskab, hvor årets resultat 

udgjorde ca. -250.000 kr., egenkapitalen ca. 713.000 kr. og balancesummen ca. 

2,4 mio. kr.

17 Ud over ÅRL § 13, stk. 1, nr. 3, kan der også henvises til f.eks. § 52, stk. 2, 

hvorefter den beløbsmæssige effekt af korrektionen skal indregnes direkte på 

egenkapitalen primo regnskabsåret, og sammenligningstallene for tidligere år 

skal tilpasses, hvis årsregnskabet vedrørende tidligere regnskabsår indeholder 

væsentlige fejl, jf. også § 54, og § 135, stk. 7, hvorefter Erhvervsstyrelsen – hvis 

Erhvervsstyrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten konstaterer væsentlige 
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fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen, kan beslutte, 

at reglerne om fravalg af revision eller tilvalg af udvidet gennemgang, jf. § 135, 

stk. 1, 2. og 3. pkt., ikke kan anvendes af virksomheden i indeværende og de to 

følgende regnskabsår. Der kan desuden henvises til Fondsrådets notat om vur-

dering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol (Fondsrådet, 2008), 

der henviser videre til IFRS.

18 Der kan i den forbindelse henvises til fremstillingen hos Seehausen (2015c), 

hvor dette er uddybet (afsnit 5.3, pp. 28-41) – dog i sagens natur med ud-

gangspunkt i, at kriteriet for, hvornår revisor kan undlade at give oplysninger 

om ledelsesansvar, hvis ledelsen kan ifalde ansvar, er ”ikke bagatelagtige for-

hold” og ikke som nu ”ikke uvæsentlige forhold”.

19 Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ÅRL som noget relativt nyt giver 

mulighed for, at dattervirksomheder, der er mellemstore virksomheder og der-

med som udgangspunkt omfattet af regnskabsklasse C, under visse betingelser 

kan vælge at aflægge årsrapport efter reglerne for virksomheder omfattet af 

regnskabsklasse B bortset fra reglerne for mikrovirksomheder, jf. § 78 a. Der kan 

i den forbindelse henvises til fremstillingen hos Seehausen (2015b).

20 Der kan i den forbindelse henvises til fremstillingen hos Seehausen (2015a), 

hvor dette er uddybet (afsnit 8, pp. 45-48).

21 Jf. note 4 ovenfor.

22 FSR – danske revisorer (2016, p. 1).

23 FSR – danske revisorer (2016, p. 3).

24 For så vidt angår udtalelsen om ledelsesberetningen, kan der henvises til frem-

stillingerne hos Bisgaard og Seehausen (2014a og 2014b).

25 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2010, afsnit 1.5, pp. 14 og 15) samt Erhvervs-

styrelsen (2016, afsnit 7, pp. 18 og 19).
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