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Revisor finder og retter fejl i årsregnskaberne
–survey om revisorernes findings i årsregnskaberne indsendt
i 2020
Denne analyse sætter fokus på omfanget af væsentlige fejl, som revisorerne har fundet og rettet
i virksomhedernes regnskaber for 2019. Regnskaberne er indsendt i foråret 2020. Analysen er en
del af en større spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget hen over sommeren 2020.

Hovedkonklusioner
• Otte ud af 10 (78 pct.) revisorer finder og retter væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget i forbindelse med revisionen af 2019-regnskaberne.
• De hyppigste fejl er fejl i bogføringen (91 pct.) og opgørelse af ulovlige kapitalejerlån (48 pct.).
5 pct. af respondenterne svarer desuden, at de ofte finder bevidste fejl og eksempler på regnskabsmanipulation.
• Fejlene medfører stor risiko for forkert indberetning af skatter og moms. Ni ud af 10 revisorer
påpeger, at der ville være risiko for fejl i virksomhedernes skatte- og momsindberetninger,
hvis fejlene i regnskabsgrundlaget ikke var blevet rettet.
• Mindre virksomheder laver oftere fejl. Otte ud af 10 (79 pct.) revisorer vurderer således, at
virksomheder med under 10 ansatte har væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget.
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Flere fejl i regnskaberne
Otte ud af 10 (78 pct.) revisorer i undersøgelsen har fundet og rettet væsentlige fejl i det regnskabsgrundlag, der ligger til grund for det endelige årsregnskab. Væsentlige fejl dækker over fejl,
der har konkret betydning for de kreditorer, investorer, leverandører og regnskabsbrugere, der
bruger oplysningerne til at handle på baggrund af. Var fejlene ikke blevet rettet, ville regnskaberne kunne have givet et misvisende billede af virksomhedernes finansielle situation.
Figur 1
Har dine revisioner medført, at væsentlige fejl er blevet rettet i regnskabsgrundlaget?

1%
21%

Ja
Nej
Ved ikke
78%

Anm.: n=720
Kilde: FSR – SURVEY: Årsregnskabssurvey, juli 2020

I en analyse af FSR – danske revisorer fra 2017 vurderede seks ud af 10 revisorer, at de havde
rettet væsentlige fejl i forbindelse med deres revision af 2016-regnskaberne. Der er således sket
en markant stigning i omfanget af væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget fra 2017 til 2020.

Mange bogføringsfejl og ulovlige kapitalejerlån
Ni ud af 10 revisorer (91 pct.) svarer, at utilsigtede bogføringsfejl er de hyppigste forekommende
fejl i regnskabsgrundlaget. På anden pladsen over hyppigst forekomne fejl kommer de ulovlige
kapitalejerlån. Næsten halvdelen af respondenterne (48 pct.) anfører, at de oftest finder ulovlige
kapitalejerlån i virksomhederne.
Helt bevidste fejl og manipulationer med regnskabsinformationerne finder heldigvis kun sted i et
lille omfang. Kun fem pct. af revisorerne fremhæver bevidste fejl og manipulationer, som den
type fejl, de oftest finder i regnskabsgrundlaget.
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Figur 2
Hvilke typer af væsentlige fejl finder du oftest i regnskabsgrundlaget? (Angiv gerne op til 3
svar)
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Kilde: FSR – SURVEY: Årsregnskabssurvey, juli 2020

Små virksomheder laver flest fejl
Undersøgelsen viser, at fejl oftest forekommer i små virksomheder. Otte ud af 10 (79 pct.) revisorer vurderer således, at virksomheder med under 10 ansatte laver flest væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget. Til sammenligning er det kun ca. 15 pct. af respondenterne, der samlet vurderer, at virksomheder med over 10 ansatte laver flest fejl, mens seks pct. svarer ’ved ikke’ på
spørgsmål.
En mulig forklaring kan være, at små virksomheder i modsætningen til større virksomheder i
mindre grad har dedikerede fagmedarbejdere til at håndtere bogføringen og regnskaberne. Derfor bliver fejlene først rettet, når de kommer forbi revisoren i udkastet til regnskabet.
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Figur 3
I hvilken virksomhedsstørrelse finder du oftest væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget?
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Anm.: n=562
Kilde: FSR – SURVEY: Årsregnskabssurvey, juli 2020

Fejl i grundlaget for skat og moms
Uden revision er der en øget risiko for, at virksomhederne indberetter forkert skat og moms,
hvis det ikke havde været for revisorens hjælp. Ni ud af 10 revisorer vurderer således, at der vil
være en risiko for fejl i grundlaget for skat- og moms. Seks ud af 10 vurderer desuden, at der vil
være risiko for at kreditorer, leverandører og andre vil lide tab, mens ca. hver tredje vurderer, at
der vil være risiko for fejl ved ejerskifte/salg af virksomhed.
Fejl i indberetninger af skat og moms kan potentielt påføre staten store tab. Alene på skatteområdet er der et årligt skattegab for virksomheder på ca. 10,9 mia. kr. En rapport fra Rigsrevisionen1 fra 2020 viste desuden, at hver anden virksomhed i undersøgelsen havde fejl i momsangivelsen. I 90 pct. af tilfældene var der angivet for lidt svarende til 18,1 mia. kr. over en treårig periode.

1

Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger: Momskontrollen
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Figur 4
Hvilke konsekvenser kan det have, hvis de væsentlige fejl ikke bliver rettet i regnskabsgrundlaget?
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Kilde: FSR – SURVEY: Årsregnskabssurvey, juli 2020

Information om respondenterne i undersøgelsen
Respondenterne i undersøgelsen er alle godkendte revisorer. 31 pct. af respondenterne arbejder
i virksomheder med 250 eller flere medarbejdere. 30 pct. arbejder i virksomheder med færre
end 10 medarbejdere. 25 pct. virksomheder med 10-49 medarbejdere og 14 pct. i virksomheder
med mellem 50 og 250.
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Figur 5
Hvor mange ansatte er der i dit revisionsfirma?
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Kilde: FSR – SURVEY: Årsregnskabssurvey, juli 2020

Størstedelen af de revisorer, der har svaret på undersøgelsen, har revideret eller medvirket til at
revidere over 20 regnskaber fra regnskabsåret 2019. Bemærk at dem som har svaret 0 – og derved ikke har gennemgået regnskaber, ikke har svaret på de resterende spørgsmål i undersøgelsen.
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Figur 6
Hvor mange årsregnskaber har du revideret (eller medvirket til at revidere) for regnskabsåret
2019 (omhandler både revision og udvidet gennemgang)?
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Kilde: FSR – SURVEY: Årsregnskabssurvey, juli 2020

Næsten alle (98 pct.) af revisorerne i undersøgelsen har revideret årsregnskaber for virksomheder i regnskabsklasse B (typisk SMV’er). 36 pct. har revideret virksomheder i regnskabsklasse A.
Omkring halvdelen (53 pct.) har revideret for virksomheder i regnskabsklasse C (store virksomheder), mens 4 pct. har revideret børsnoterede eller statslige selskaber (regnskabsklasse D).
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Figur 7
Hvilke typer virksomheder har du revideret? (Angiv gerne flere svar)
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Kilde: FSR – SURVEY: Årsregnskabssurvey, juli 2020
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Hovedinddeling af regnskabsklasser
Regnskabsklasse A
Klasse A dækker virksomheder med personlig hæftelse, der typisk er små. Det er personlige
virksomheder, kommanditselskaber og interessentskaber med personligt hæftende deltagere, samt mindre virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
Regnskabsklasse B
Virksomheder med begrænset ansvar samt under to af tre størrelsesgrænser:
50 ansatte, nettoomsætning 89 millioner og balancesum 44 millioner.
Regnskabsklasse C
Virksomheder med begrænset ansvar samt over to af tre størrelsesgrænser:
50 ansatte, nettoomsætning 89 millioner og balancesum 44 millioner.
Regnskabsklasse D
Børsnoterede selskaber og aktieselskaber ejet af staten.

Om FSR – SURVEY
FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og surveys, som tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger i revisorbranchen og i erhvervslivet generelt.
Formålet med undersøgelserne er at sætte fokus på relevante emner og nyttiggøre den unikke
viden, som foreningens medlemmer besidder.
Det er tilladt at citere fra publikationen med tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR –
danske revisorer.
Undersøgelsen er blevet udsendt til 2.379 godkendte revisorer, der er medlemmer i FSR – danske revisorer. Heraf har 835 givet en hel eller delvis besvarelse, svarende til en svarprocent på 35
pct.
I Danmark er der i alt 3.213 godkendte revisorer2, hvorfor denne undersøgelse altså er udsendt
til 74 pct. af disse.
Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet i juli 2020.

2

Taget fra cvr.dk – ”Personrolle”, ”Aktive godkendte revisorer”
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