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Revisormarkedet under forandring
– Nye revisorydelser vinder frem hos kunderne

Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne
Godt 232.000 selskaber har indleveret et årsregnskab for 2015 til Erhvervsstyrelsen.
På baggrund af data for regnskaberne leveret af Experian har FSR – danske revisorer
undersøgt virksomhedernes brug af revisorerklæringer på deres årsregnskaber. Langt
hovedparten af selskaberne kan i dag vælge mellem flere ydelser fra revisor: Revision,
udvidet gennemgang, review og regnskabsassistance.

Hovedkonklusioner




Samlet set får knap 9 ud af 10 (87 pct) danske selskaber (A/S, ApS og IVS) en erklæring fra revisor på deres årsregnskab fra 2015. Året forinden var den andel på 89 pct.
Den største andel af selskaberne, nemlig 49 pct., vælger fortsat at få revideret deres
årsregnskab. Året forinden var tallet på 57 pct.
De øvrige ydelser fordeler sig på følgende måde: Udvidet gennemgang 11 pct, review 2 pct, og regnskabsassistance 25 pct. Dertil kommer 13 pct. af selskaberne,
som ikke får en revisorerklæring på årsregnskabet.
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Under halvdelen af selskaberne får en revision af regnskabet
49 pct. af 2015-regnskaberne fik en revision af regnskabet, svarende til 113.377 regnskaber. Efter en årrække hvor flere og flere selskaber har fravalgt at få revideret deres
regnskab, er det altså nu under halvdelen af selskaberne, der vælger at få en revisionserklæring. Blandt 2015-regnskaberne blev 87.691 hverken revideret, fik foretaget udvidet
gennemgang eller fik et review. Det er mere end tre gange så mange som blandt 2012regnskaberne, hvor 25.823 havde fravalgt revision eller review. Ser man kun på den
rene revision har 51 pct. af selskaberne ikke fået en revisionserklæring på regnskabet,
hvilket svarer til 119.442 selskaber.
Virksomheder, som ikke er revisionspligtige, har mulighed for helt at fravælge revision,
eller alternativt at få foretaget en udvidet gennemgang, et review af årsregnskabet, assistance med regnskabsopstillingen. Udvidet gennemgang, review- eller en erklæring om
assistance med opstilling af regnskab er i modsætning til revision ikke afgivet med en høj
grad af sikkerhed1.
En gennemgang af 2015-regnskaberne viser, at 113.377, svarende til 49 pct., af de offentliggjorte regnskaber er blevet revideret, 5.765, svarende til 2 pct., af regnskaberne
indeholder en reviewerklæring, mens 25.986, svarende til 11 pct., har valgt udvidet gennemgang, der i 2013 blev introduceret som en ny ydelse, som kan vælges af alle selskaber i regnskabsklasse B uanset om de er revisionspligtige eller ej. Derudover har 57.446,
svarende til 25 pct., af virksomhederne fået assistance med opstilling af regnskabet.
Figur 1
Fordelingen af erklæringer i 2015-regnskaberne
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I udvidet gennemgang og review kan der dog godt gives anmærkninger.
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Sammenlignet med sidste års gennemgang af regnskaberne fra 2014 er andelen af selskaber, som har fået foretaget revision, faldet med cirka 8 procentpoint i fra 57 pct. i
2014-regnskaberne til 49 pct. i 2019-regnskaberne. Det svarer til, at knap 15.000 færre
selskaber har fået revideret 2015-regnskabet sammenlignet med 2014-regnskabet. Efter
flere år med betydelige fald i andelen af selskaber, som får foretaget revision, er det
altså nu under halvdelen af selskaberne, der får en revisionspåtegning på regnskabet.
Tabel 1
Fordeling af antal erklæringer i 2013-, 2014- og 2015-regnskaberne

Revision

Udvidet gennemgang
Review

Assistance

Ingen erklæring
I alt

2013

2014

2015

156.399

128.201

113.377

4.172

6.052

5.765

13.039

23.165

25.986

24.088

42.695

57.446

215.464

224.151

232.819

17.766

24.038

30.245

Kilde: Experian 2016

Tabel 2
Fordeling af erklæringer i 2013-, 2014- og 2015-regnskaberne

Revision

Udvidet gennemgang
Review

Assistance

Ingen erklæring
I alt
Kilde: Experian 2016
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11%

73%

2%

57%

3%
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100%

100%

100%
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Fortsat fald i omfanget af revisionsanmærkninger
I 2015 var antallet af selskaber med mindst én anmærkning i form af enten et forbehold
eller en supplerende oplysning i revisors påtegning på regnskabet 20.111. Det svarer til,
at knap 14 pct. af de danske selskaber, der har fået foretaget revision eller udvidet gennemgang, har fået én eller flere revisionsanmærkninger i påtegningen på 2015-regnskabet2.

Fakta om revisionspligten
Revisionspligten er blevet lempet i flere omgange.

2

Før 2006:

Alle regnskabsklasse B-virksomheder er omfattet af revisionspligt.

Fra 2006:

Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 3 mio. kr. i nettoomsætning får
mulighed for at fravælge revision.

Fra 2011:

Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning får
mulighed for at fravælge revision.

Fra 2013:

Regnskabsklasse B-virksomheder med mere end 8. mio. kr. i nettoomsætning
får mulighed for at vælge mellem udvidet gennemgang og revision.
Holdingselskaber sidestilles med klasse B-virksomheder i forhold til revisionspligten, så holdingselskaber med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning på
”koncernniveau” får mulighed for at fravælge revision.

I analysen af anmærkningerne ser vi bort fra regnskaber med en reviewerklæring. Det gøres på baggrund af det begrænsede omfang af reviewerklæringer samt anmærkninger i disse. Ydermere skal revisor i en reviewerklæring ikke give supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, blandt andet forhold, der kan medføre ledelsesansvar. Da analysen søger at redegøre for omfanget af de enkelte anmærkningstyper, vil en tilføjelse af reviewerklæringer skabe en skævvridning af disse resultater, da der
ikke er krav her om alle typer anmærkninger.

