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Denne rapport er dokumentationen på pro-

jektets fase 3 af i alt 3 faser.   

Fase 3 omhandler de mindre nordjyske er-

hvervsvirksomheders brug af revisorerklæ-

ringer og erklæringernes betydning for de-

res kreditvurdering. 
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1 Gennemførsel og rapportering af fase 3 

Udviklingsprojektet er dels beskrevet i den første afrapportering på fase 1 fra december 2014 dels i afrap-

porteringen på fase 2 i december 2015. Der henvises hertil for en nærmere beskrivelse af projektet, og 

resultaterne af de 2 første faser. 

Fase 3 af udviklingsprojektet er gennemført fra maj-september 2016. Fasens formål har været at undersøge 

de mindre nordjyske erhvervsvirksomheders brug af revisorerklæringer med sikkerhed, deres oplevelse af 

den tidligere afdækkede tendens mod nedgradering af erklæringsniveauet, samt betydningen heraf især på 

kreditvurderingen.  

Undersøgelsen er gennemført af adjunkt Henning Gerner Mikkelsen i samarbejde med Henriette Hede-

gaard Lausten og Maria Sørensen, begge 6.-7. semester studerende på Financial Bachelor studiet på UCN. 

1.1 Resumè 

Undersøgelsens resultater ligger i god forlængelse af de resultater, som denne undersøgelses fase 1 og fase 

2 dokumenterede gennem kvalitative interviews af pengeinstitutter henholdsvis revisionsvirksomheder. 

Undersøgelsens resultater er desuden stort set i overensstemmelse med de erklærings-undersøgelser som 

FSR tidligere har gennemført senest i august 2016 i samarbejde med Experian. 

Undersøgelsens konklusioner kan sammenfattes til:  

1.1.1 Erklæringernes fordeling 

1) Andelen med Udvidet gennemgang er på ca. 21% og derfor også signifikant højere blandt 

de undersøgte nordjyske virksomheder end de 11% FSR’s undersøgelser på landsplan tidli-

gere har dokumenteret.  

2) Fordelingen af erklæringerne er den samme i de 3 undersøgte brancher, og undersøgelsen 

kan heller ikke dokumentere nogen signifikant forskel på, om erklæringen afgives af en af 

de 6 store revisionsvirksomheder eller en af de andre.  Dog er der – naturligt nok – blandt 

aktieselskaber en væsentlig større andel med revision. 

1.1.2 Kendskabet til Udvidet gennemgang 

1) Undersøgelsen dokumenterer, at ca. 40 % af de virksomheder, der ikke bruger Udvidet 

gennemgang, har Intet kendskab (niveau 1 på en skala fra 1-5) til erklæringsydelsen, og at 

yderligere 15-20% kun har ringe kendskab (niveau 2). Der synes derfor at være et betydeligt 

informationsbehov. 

3) Undersøgelsen kan ikke dokumentere nogen sammenhæng mellem kendskabsniveauet og 

om virksomheden i dag har Assistance eller Revision, og der er heller ikke tegn på, om virk-

somheden får sin revisionsydelse fra en én af de 6 store revisionsvirksomheder eller en af 

de andre i branchen. 

4) Undersøgelsen dokumenterer derimod, at kendskabsniveauet er signifikant lavere i bran-

chen Engros- og detailhandel, sammenlignet med de 2 andre undersøgte brancher. 
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1.1.3 Ændring i revisionsydelse/-erklæring inden for de seneste 3 år 

1) Knap 25% af de adspurgte virksomheder har ændret ydelse og heraf har ca. 60% i dag udvi-

det gennemgang og ca. 15% assistance. Den i både FSR’s og nuværende undersøgelse tidli-

gere påviste tendens mod nedgradering ses derfor også her. 

2) Knap 90% af de adspurgte virksomheder har ikke oplevet, at deres pengeinstitut har stillet 

krav til revisionsydelsen. Ca. 5% har oplevet, at kravet var revision. Resten vidste det ikke. 

Undersøgelsen kan desuden ikke dokumentere nogen signifikant forskel på kravet i de en-

kelte brancher, i store/andre revisionsvirksomheder eller på pengeinstitutterne. Pengein-

stitutternes evt. krav til revisionsydelsen beror derfor, som også påvist i denne undersøgel-

ses fase 1, på en individuel vurdering af det enkelte kundeengagement. 

3) Af de virksomheder, der ikke har ændret revisionsydelse, har knap 15% drøftet en ændring 

med deres revisor. Disse er ligeligt fordelt mellem virksomheder med revision og assi-

stance, så drøftelserne omfatter åbenbart både op- og nedgradering af sikkerheden i er-

klæringerne. Dette blev også dokumenteret i denne undersøgelses fase 2. 

4) Ca. 50% af virksomhederne med udvidet gennemgang, har oplyst, at de har fået en bespa-

relse på revisionen, som i gennemsnit ligger på 5-10.000 kr. årligt. Beløbet er i overens-

stemmelse med tidligere resultater, men det er overraskende, at kun hver anden virksom-

hed har oplevet en besparelse. Der kan ikke dokumenteres nogen konsekvenser på vilkåre-

ne i pengeinstitutterne. 
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2 Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsens fase 3 er en kvantitativ undersøgelse og er gennemført delvist som strukturerede telefon-

interviews (CATI) af stratificeret tilfældigt udvalgte virksomheder indenfor 3 brancher i Region Nordjylland. 

Nogle respondenter har dog af tidsmæssige årsager foretrukket selv at udfylde spørgeskemaet fremfor 

gennem interview. 

Som udgangspunkt er den økonomiansvarlige, evt. direktøren i virksomheden kontaktet og interviewet. I de 

tilfælde hvor spørgeskemaet er eftersendt, formoder vi fortsat, at det er den kontaktede respondent, der 

har besvaret spørgeskemaet. 

2.1 Udvælgelsen af virksomheder til undersøgelsen 

2.1.1 Populationen 

Virksomhederne blev udvalgt fra databasen Navne og Numre.  

Undersøgelsens fokus blev rettet mod virksomheder inden for brancherne: Fremstillingsvirksomhed, Bygge- 

og anlægsvirksomhed samt Engroshandel og detailhandel.  

Brancherne er defineret i forhold til den danske branchenomenklatur, DB07, og bygger på EU’s NACE koder. 

Begrundelsen for valg af de 3 brancher er en vurdering af, at det især er i disse, vi finder de private er-

hvervsvirksomheder i regnskabsklasse B, og en formodning om, at det især er her, der er fokus på revisi-

onsydelsen og den evt. administrative besparelse ved revisorerklæringer med lavere sikkerhed.  

Samlet set repræsenterer de 3 brancher knap 60% af alle virksomheder med under 100 ansatte i Region 

Nordjylland og en væsentligt større andel af de virksomheder, som vi anser for relevante i forhold til under-

søgelsens område. Nedenfor i Tabel 1 er vist en opgørelse af antal nordjyske virksomheder med under 100 

ansatte, samt med virksomhedsformerne A/S, ApS og IVS - dog kun firmaer med telefonnr., med regn-

skabspligt og uden reklamebeskyttelse.  

Da kriterierne for overgang fra regnskabsklasse B til C-mellem er 72 mio. kr. i omsætning, 36 mio. i balance-

sum 1og antal fuldtidsansatte under 50 (2 af de 3 kriterier og 2 år i træk), har vi undersøgt om stikprøve-

rammen ville være påvirket af en frasortering af virksomheder, der overskrider disse kriterier. Undersøgel-

sen viste ingen til kun meget lille betydning.  

  

                                                           

1 Opdateret i nyeste årsregnskabslov pr. december 2015 til 89 mio. kr. henholdsvis 44 mio. kr. 
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Branche Antal virksom-
heder 

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 184 

Råstofindvinding 18 

Fremstillingsvirksomhed 720 

El-, gas- og fjernvarmeforsyning 17 

Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grund-
vand 

30 

Bygge- og anlægsvirksomhed 916 

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler 1346 

Transport og godshåndtering 233 

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 165 

Information og kommunikation 243 

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 298 

Fast ejendom 380 

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 506 

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 213 

Undervisning 36 

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 188 

Kultur, forlystelser og sport 59 

Andre serviceydelser 66 

Ekstraterritoriale organisationer og organer 7 

I alt 5625 
Tabel 1 Antal virksomheder med under 100 ansatte i Region Nordjylland Kilde: Navne og Numre 

2.1.2 Stikprøven 

Fra den udsøgte liste over virksomheder er der fra hver branche (stikprøverammen) tilfældigt udtrukket en 

stikprøve på 30 virksomheder. Udvælgelsen er sket via Excel’s randomiserings-funktion således, at virksom-

hederne er blevet tildelt et tilfældigt decimal-tal mellem 0 og 1, hvorefter de er blevet sorteret i stigende 

orden og så er udvælgelsen sket fra toppen af listen, indtil der var de ønskede 30 besvarelser.  

Stikprøven er repræsentativ på antallet af revisionsvirksomheder fordelt dels på de 6 store og de mange 

øvrige revisionsvirksomheder.  De 6 store er BDO, Beierholm, Deloitte, EY, PWC og Redmark, som leverer 

revisionsydelsen i ca. 60% af alle virksomheder i de 3 brancher i Nordjylland. 

Stikprøven er qua udvælgelsen ikke repræsentativ på brancherne, men det har heller ikke nogen betydning, 

da valg af revisorerklæring ikke er afhængig af branchen.  

2.1.3 Frafald 

Frafaldet i form af manglende interesse for at deltage i undersøgelsen var relativt stort. Fordelt på bran-

cherne var antal ikke-interesserede virksomheder. 
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Branche  

Fremstillingsvirksomhed 55 

Bygge- og anlægsvirksomhed 31 

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler 26 
Tabel 2 Frafald –Antal Ikke-interesserede virksomheder  

Det betyder, at i branchen fremstillingsvirksomhed blev der kontaktet knap 3 gange så mange virksomhe-

der for at få det ønskede antal besvarelser, i de 2 andre brancher dobbelt så mange. 

Frafaldet blandt de fremsendte spørgeskemaer har tilsvarende været relativt stort. 23 skemaer er udsendt, 

og kun 7 er besvaret. 

2.2 Spørgeskema – validitèt og reliabilitèt 

Undersøgelsen er som sagt gennemført som en spørgeskema-undersøgelse, primært ved telefon-interviews 

(CATI) alternativt ved fremsendelse af elektronisk spørgeskema. Fremsendelse er alene sket, hvis respon-

denten ikke havde tid til interviewet, men gerne ville deltage i undersøgelsen.  

Det fremsendte spørgeskema har stillet lidt flere uddybende spørgsmål, og samtidig taget en pejling på 

respondenternes viden og forventninger til brug af crowdlending som supplement til finansiering af virk-

somhedens drift og/eller investeringer. Spørgeskema 1 i bilag 1 (det lille) er brugt ved interviews, mens 

spørgeskema 2 (det ”store”) er det fremsendte med uddybende og ekstra spørgsmål. 

Det er vores indtryk, at de stillede spørgsmål har været klare og forståelige for de interviewede, og derfor 

valide for den ønskede problemstilling. Der har dog været situationer, hvor den interviewede/responden-

ten har valgt ikke at svare på nogle spørgsmål, herunder både spørgsmål, de har anset for fortrolige, og 

spørgsmål, som respondenten ikke har forstået eller ikke kunnet svare på.  

F.eks. har ca. 50% ikke svaret på virksomhedens årlige udgifter til revision, dels fordi de ikke vidste/kunne 

huske det, dels fordi de ikke ønskede at oplyse det. Dette påvirker naturligvis både validiteten og reliabilite-

ten. 

Desuden har der formentlig hos respondenterne været usikkerhed om forskellen på revisionsydelsen Assi-

stance og det ikke at have en erklæring på årsregnskabet, forstærket af at spørgeskemaet ikke direkte hav-

de en mulighed for at angive ingen erklæring. En enkelt respondent har dog angivet ikke at have revision.  

Alle interviews er gennemført af Henriette Hedegaard Lausten og Maria Sørensen, begge 6. semester stu-

derende på UCN, Financial Bachelor uddannelsen og begge med erfaring fra praktikophold og fritidsarbejde 

i revisionsvirksomheder, og dermed også i stand til at vurdere pålideligheden af respondenternes svar. Sel-

ve interviewet var berammet til at tage 5-10 minutter. 

De interviewede personer i erhvervsvirksomhederne anses som troværdige og i betragtning af deres positi-

on repræsentative for de pågældende virksomheders holdninger og vurderinger. De konkrete svar er natur-

ligvis subjektive, men da det er undersøgelsens formål at give en status, udviklingstendenser samt gennem-

gående vurderinger, anses dette ikke for at være af væsentlig betydning for konklusionerne. Vore intervie-

were var kun hos nogle få i tvivl om de pågældende respondenter havde tilstrækkelig indsigt i bl.a. regn-

skabsklasser, revisorerklæringer og deres betydning. 
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Undersøgelsens eksterne validitet, f.eks. mulighed for at overføre resultaterne til andre regioner, vurderes 

på nogle områder at være høj, og på andre lav. F.eks. har undersøgelsen dokumenteret, at en større andel 

af virksomhederne i Region Nordjylland anvender Udvidet gennemgang end den tilsvarende andel, der blev 

afdækket gennem FSR’s undersøgelse. FSR’s undersøgelse fra september 2014 viste, at 5% i de små og 8% 

af de store B-virksomheder havde valgt Udvidet gennemgang, mens analysen fra 15. august 2016 baseret 

på alle virksomheders 2014 regnskaber, viste at ca. 11% havde valgt Udvidet gennemgang. Den påviste 

forskel i andelen med Udvidet gennemgang kan dog også skyldes, at nærværende undersøgelse er foreta-

get i 2016 og FSR’s målinger senest er baseret på 2014 regnskaber, herunder at undersøgelsens fase 2 klart 

viste en tendens til nedgradering af sikkerheden i revisorerklæringerne, styret af både kunder og revisions-

virksomhederne selv.  
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3 Sammenfatning af resultater af spørgeskemaundersøgelsen 

3.1 Revisionsydelse /-erklæring  

I Figur 1 er vist fordelingen af de revisionsydelser, virksomhederne i undersøgelsen har opgivet at gøre brug 

af. 

 

Figur 1 Andele af revisionsydelser 

Det bemærkes, at ingen af de adspurgte virksomheder har valgt Review eller ”Ingen erklæring” på deres 

årsregnskab. Andelen i Experians og FSR’s undersøgelse fra 15. august 2016 på 2014-regnskaberne (viste 

dog kun en samlet Review-andel på 3%, så på den baggrund er resultatet ikke overraskende. Derimod var 

andelen uden erklæring på 11% i Experian og FSR’s undersøgelse, og det er derfor helt usandsynligt ikke at 

få nogen i nærværende undersøgelse. 1 virksomhed har dog særskilt angivet, at de ikke får revision, men 

også angivet Assistance. 

Andelen med revision er i nærværende undersøgelsen ligeledes i overensstemmelse med andelen på 57%, 

der fremgik af Experian og FSR’s undersøgelse, mens andelen med Udvidet gennemgang på 20,7% er stati-

stisk signifikant højere end de 11%, som Experian og FSR afdækkede. Dette er yderligere overraskende, da 

deres undersøgelse også viste, at det især var holding-virksomhederne som anvendte Udvidet gennem-

gang, og de har ikke indgået i nærværende undersøgelse. Årsagen kan udover evt. tidsmæssige forskydnin-

ger skyldes regionale forhold, herunder erhvervsstrukturen, og tillige, at andelene med udvidet gennem-

gang i de 3 udvalgte brancher er signifikant højere end i de øvrige brancher. Sidstnævnte forklaring synes 

dog mindre plausibel, dels fordi de 3 udvalgte brancher udgør 60% af de relevante nordjyske virksomheder, 

dels fordi der ikke er nogen signifikant forskel på andelen med Udvidet gennemgang på de 3 brancher, se 

næste afsnit. 

Endelig er andelen med Assistance på 20,7% i overensstemmelse med Experian og FSR’s undersøgelse. 

3.1.1 Revisionsydelse og brancher 

I Figur 2 er vist fordelingen af revisionsydelsen på de 3 brancher.   

20,7%

58,7%

20,7%

Assistance Revision Udvidet gennemgang
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Revision er den mest anvendte ydelse i alle 3 brancher og andelen med revision afviger ikke signifikant fra 

den andel på 57%, der fremgik af Experian og FSR’s undersøgelse. 

Fordelingen på de 3 revisionsydelser afviger endvidere ikke signifikant i de 3 brancher. 

 

Figur 2 Revisionsydelser fordelt på brancher 

3.1.2 Revisionsydelse og virksomhedsform  

Nedenfor er vist fordelingen af revisionsydelserne på virksomhedsformen. Der ses en - ikke overraskende - 

signifikant forskel på andelen med Assistance, idet Aktieselskaberne må antages at have en omsætning og 

balancesum, der ikke muliggør fritagelse for revisionspligten.  

 

Figur 3 Revisionsydelser fordelt på virksomhedsform 
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3.1.3 Revisionsydelse og store/små revisionsvirksomheder 

Nedenfor er vist fordelingen af revisionsydelsen på de 6 store revisionsvirksomheder (EY, PWC, Deloitte, 

Beierholm, BDO og Redmark) samt de andre anvendte revisionsvirksomheder. 

Der er ingen signifikant forskel på fordelingen af de 3 revisionsydelser. 

 

Figur 4 Revisionsydelser fordelt på store og andre revisionsvirksomheder 

3.2 Kendskab til Udvidet gennemgang 

Nedenfor er vist fordelingen af respondenternes kendskab til revisionsydelsen. Respondenter, der allerede 

bruger Udvidet gennemgang har ikke fået dette spørgsmål. 

Det er tankevækkende, at ca. 50% af de adspurgte virksomheder har intet eller ringe kendskab (svar 1 og 2) 

til Udvidet gennemgang. Der ligger evt. her en informationsopgave for revisionsvirksomhederne 

 

Figur 5 Respondenternes kendskab til Udvidet gennemgang 
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3.2.1 Kendskab og nuværende revisionsydelse 

I Figur 6 er vist den procentvise fordeling af Revision og Assistance efter kendskabsgraden. Det bemærkes 

at på alle de 3 angivne kendskabsniveauer er andelen med Revision størst, men også at der ikke er nogen 

signifikant forskel på fordelingen mellem Revision/Assistance på de 3 niveauer. 

Behovet for information om Udvidet gennemgang kan derfor rettes både mod virksomheder, der ligger på 

Assistance niveau med henblik på forbedring af sikkerheden, og mod B-klasse virksomheder med henblik på 

nedgradering af sikkerheden og en evt. besparelse. 

 

Figur 6 Fordeling af nuværende revisionsydelse pr. kendskabsniveau 

I Figur 7 er vist fordelingen af kendskabet til Udvidet gennemgang fordelt på nuværende revisionsydelse.  

Ca. 50% af virksomhederne med både Assistance og Revision har et ringe kendskab (Svar 1 el. 2) og forde-

lingen på de andre svar kategorier er også ligeligt fordelt. Så der er ikke signifikant forskel på kendskabsgra-

den om virksomheden har Assistance eller Revision.  

 

Figur 7 Kendskab til udvidet gennemgang fordelt på nuværende revisionsydelse 
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3.2.2 Kendskab og revisionsvirksomhed (De 6 store / De andre) 

I Figur 8 nedenfor er vist kendskabsniveauet fordelt på de tidligere anvendte 2 grupper af revisionsvirk-

somheder. Der er ingen signifikant forskel på virksomhedernes kendskabsniveau, om de anvender en revi-

sor fra den ene eller anden gruppe. 

 

Figur 8 Kendskabsgraden fordelt på Revisionsvirksomhedernes størrelse 

  

3.2.3 Kendskab fordelt på brancher 

I Figur 9 ses fordelingen af kendskabet på de 3 brancher. Her bemærkes, at det manglende kendskab især 

er i virksomheder indenfor Engros- og Detailhandel, og at revisionsvirksomhederne her har en særlig infor-

mationsopgave.  

 

Figur 9 Kendskab fordelt på brancher 
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3.3 Ændring i revisionsydelserne  

3.3.1 Ændret revisionsydelse inden for de seneste 3 år 

Knap 25% af de adspurgte virksomheder har ændret revisionsydelse inden for de seneste 3 år. Der ses in-

gen signifikant forskel på andelen i de 3 brancher, der har ændret revisionsydelse. 

Af disse har ca. 60% i dag Udvidet gennemgang, mens 15% har Assistance. Der er dog stor usikkerhed på de 

angivne andele p.g.a. den lille stikprøve, men tendensen mod nedgradering som afdækket i denne under-

søgelses fase 2, og tillige i FSR’s undersøgelser er tydelig. 

3.3.2 Krav fra pengeinstituttet til revisionsydelsen 

På spørgsmålet om virksomhedens pengeinstitut har stillet krav til revisionsydelsen har 87% sagt nej, 6% Ja 

og de resterende 6% vidste det ikke. De 6%, der svarede Ja til, at pengeinstituttet stiller krav, havde alle 

revision. 

Der var desuden ingen signifikante forskelle på brancher, revisionsvirksomheder eller pengeinstitutter for 

de virksomheder, der har/ikke har et krav fra pengeinstituttet. Dette indikerer derfor – heller ikke overra-

skende – at det beror på en individuel vurdering af det enkelte kundeengagement, hvilket også fase 1 i 

nærværende undersøgelse har påvist. 

3.3.3 Drøftelse / overvejelser om ændring 

13% af de, der ikke har ændret revisionsydelse inden for de seneste 3 år, har drøftet ændring af deres revi-

sionsydelse med deres revisor, men altså endnu ikke gjort det. De 13% er ligeligt fordelt mellem virksom-

heder med revision og virksomheder alene med Assistance. Dette kunne tyde både på overvejelser mod 

højere grad af sikkerhed, men også mod reduceret. 

Ingen virksomheder har drøftet en ændring med deres pengeinstitut. 

3.3.4 Konsekvenser af ændring i revisionsydelsen 

Ca. 50% af de virksomheder der har valgt udvidet gennemgang har oplyst, at de har fået en besparelse. 

Besparelsen ligger i gennemsnit på 5 – 10.000 kr. årligt, og bekræfter hermed de oplysninger, der fremgik af 

nærværende undersøgelses Fase 2. Det er overraskende at kun 50% har oplevet en besparelse, og en nær-

liggende kunne være, at kunden nu er blevet særskilt faktureret for ydelser, der tidligere var indeholdt i en 

revisionsydelse, men der kan selvfølgelig også være andre årsager.  

Kun knap 10% af de virksomheder, der inden for de seneste 3 år har ændret revisionsydelse har svaret, at 

de har fået en besparelse i pengeinstituttet ved at vælge udvidet gennemgang. Det bemærkes, at der er 

betydelig statistisk usikkerhed på andelen. Umiddelbart kunne det lyde som manglende intern validitet, 

med mindre de pågældende virksomheder er gået fra Assistance eller Review til Udvidet gennemgang. År-

sagen til de oplyste besparelser i pengeinstituttet, kan dog også evt. også skyldes andre forhold.  
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5 Bilag 

5.1 Spørgeskema til brug for interviews 

Stamdata / demografiske data – hentet fra Navne og Numre: 

Stamoplysninger  

(1)  Telefon _____ 

(2)  Navn _____ 

(3)  E-mail _____ 

(4)  Postnummer  _____ 

Hvilken virksomhedsform er virksomheden? 

(1)  Aktieselskab (A/S) 

(2)  Anpartsselskab (ApS) 

(3)  Interessentskab (IS) 

(4)  Kommanditselskab (K/S) 

(5)  Partnerselskab (P/S) 

(6)  Enkeltmandsvirksomhed  

(7)  Iværksætterselskab (IVS) 

(8)  Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)  

Hvilken branche tilhører virksomheden?  

(1)  Fremstillingsvirksomhed 

(2)  Bygge- og anlægsvirksomhed  

(3)  Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler  

Hvilken revisor anvender virksomheden? 

(1)  EY 

(2)  KPMG 

(3)  Deloitte 

(4)  PWC 
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(5)  Beierholm 

(6)  Dansk Revision 

(7)  Brandt Revision 

(8)  BDO 

(9)  Redmark 

(10)  Landbo Nord 

(11)  Revision Limfjord  

(13)  Kvist og Jensen  

(12)  Revicor 

(14)  Andre _____ 

(15)  Får ikke revision 

Hvilken bank anvender virksomheden?  

(1)  Danske Bank  

(3)  Jyske Bank 

(4)  Spar Nord 

(5)  Nordjyske Bank 

(6)  Jutlander Bank 

(7)  Sparekassen Vendsyssel  

(8)  Dronninglund Sparekasse  

(10)  Nordea 

(9)  Nykredit 

(2)  Sydbank 

(11)  Sparekassen Thy 

(12)  Arbejdernes Landsbank 

(14)  Nørresundby Bank 

(15)  Andre 

 

Hvor stor er virksomhedens balancesum? 

__________________ 



   

November 2016 Revisorerklæringers betydning for kreditgivning Side 18 af 27 
 Afrapportering af fase 3 

Undersøgelsesspørgsmål 

Hvilken regnskabsklasse ligger virksomheden i?  

(1)  A 

(2)  B 

(3)  C 

(4)  D  

(5)  Ved ikke  

Kommentar 

_____________________________________________________________________ 

Hvilken revisionsydelse får I? 

(1)  Revision 

(2)  Udvidet gennemgang 

(3)  Review 

(4)  Assistance 

(5)  Får ikke revision ______________________________________ 

Hvad betaler I til jeres revisor årligt eksl. moms? 

________________ kr. 

Indeholder beløbet rådgivningsydelser? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke 

Stiller banken krav til valg af revisionsydelse? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke  
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Hvilken revisionsydelse kræver banken? 

(1)  Revision 

(2)  Udvidet gennemgang 

(3)  Review  

(4)  Assistance 

(5)  Får ikke revision ______________________________________ 

Har I ændret revisionsydelse inden for de seneste 3 år? 

(1)  Ja 

(3)  Nej 

(4)  Ved ikke 

Har I drøftet et skift af revisionsydelse med revisor eller bankrådgiver? 

(1)  Ja, med revisor 

(3)  Ja, med bankrådgiver 

(4)  Nej 

(5)  Ved ikke ______________________________________ 

Har det haft nogen betydning for jeres vilkår i banken? 

(1)  Ja, højere renter 

(7)  Ja, lavere renter 

(2)  Ja, højere gebyrer 

(8)  Ja, lavere gebyr 

(3)  Ja, bedre lånemuligheder 

(9)  Ja, dårligere lånemuligheder 

(6)  Ja, højere krav til sikkerhedsstillelse  

(10)  Ja, lavere krav til sikkerhedsstillelse 

(4)  Nej  

(5)  Ved ikke  ______________________________________ 
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I hvilken grad kender du til revisionsydelsen udvidet gennemgang? 

Hvor 1 er intet kendskab og 5 er stort kendskab  

(1)  1  

(3)  2 

(4)  3 

(5)  4 

(6)  5 

Har I haft nogle besparelser ved valg af udvidet gennemgang? 

(1)  Ja  

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke ______________________________________ 

Hvor stor en årlig besparelse har I cirka oplevet ved udvidet gennemgang? 

(1)  Under kr. 1.000 

(2)  kr. 1.000 - kr. 5.000 

(3)  kr. 5.000 - kr. 10.000 

(4)  Over kr. 10.000 

Hvilken betydning vil I vurdere, at udvidet gennemgang har haft for jeres finansieringsmuligheder? 

Hvor 1 er meget sværere og 5 er meget nemmere. 

(1)  1  

(5)  2  

(2)  3  

(3)  4 

(4)  5  ______________________________________ 

(6)  Det er det samme 
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5.2 Det udvidede spørgeskema 

Tak fordi du ville deltage i undersøgelsen. 

 

Baggrund for undersøgelsen: 

I december 2012 blev en ændring i Årsregnskabsloven og Revisorloven vedtaget i folketinget. Med 

ændringen kom den nye revisionsstandard Udvidet Gennemgang til, som blev tilgængelig for virk-

somheder i regnskabsklasse B.  En del af begrundelsen for at indføre den nye revisionsstandard, 

med mindre sikkerhed end den fulde revision, var at man ønskede at give en administrativ bespa-

relse til de mindste virksomheder i Danmark. Loven har nu været implementeret i 3 år, hvorfor 

der forskes i, hvordan den nye revisionsstandard er blevet taget imod af virksomhederne. Herun-

der om virksomheder faktisk har opnået de forventede besparelser, og om den har haft nogle 

konsekvenser for fremskaffelsen af finansiering. 

 

Undersøgelsen består af en række spørgsmål, som besvares ved at vælge mellem én eller flere 

valgmuligheder.  

 

Der forventes at det vil tage maksimalt 15 minutter at gennemføre undersøgelsen. 

 

Din besvarelse er anonym og behandles fortroligt. 

Stamdata / Demografiske data 

Hvilket postnummer er virksomheden registreret i?  

_____ 

Hvilken virksomhedsform har jeres virksomhed? 

(1)  Aktieselskab (A/S) 

(2)  Anpartsselskab (ApS) 

(3)  Interessentskab (IS) 

(4)  Kommanditselskab (K/S) 

(5)  Partnerselskab (P/S) 

(6)  Enkeltmandsvirksomhed  

(7)  Iværksætterselskab (IVS) 

(8)  Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)  
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Hvilken branche tilhører I?  

(1)  Fremstillingsvirksomhed  

(2)  Bygge- og anlægsvirksomhed  

(3)  Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler  

Hvilken revisor anvender I? 

(1)  EY 

(2)  KPMG 

(3)  Deloitte 

(4)  PWC 

(5)  Beierholm 

(6)  Dansk Revision 

(7)  Brandt Revision 

(8)  BDO 

(9)  Redmark 

(10)  Landbo Nord 

(11)  Revision Limfjord  

(13)  Kvist og Jensen  

(12)  Revicor 

(14)  Andre 

Hvilke banker anvender I?  

(1)  Danske Bank  

(3)  Jyske Bank 

(4)  Spar Nord 

(5)  Nordjyske Bank 

(6)  Jutlander Bank 

(7)  Sparekassen Vendsyssel  

(8)  Dronninglund Sparekasse  

(10)  Nordea 
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(9)  Nykredit 

(2)  Sydbank 

(11)  Sparekassen Thy 

(12)  Arbejdernes Landsbank 

(14)  Nørresundby Bank 

(15)  Andre 

Hvor stor er virksomhedens balancesum? 

_________________ 

Undersøgelsesspørgsmål 

Hvilken regnskabsklasse ligger virksomheden i?  

(1)  A 

(2)  B 

(3)  C 

(4)  D  

(5)  Ved ikke  

Hvilken revisionsydelse får I? 

(1)  Revision 

(2)  Udvidet gennemgang 

(3)  Review  

(4)  Assistance 

(5)  Ved ikke _____ 

Hvad betaler I til jeres revisor årligt eksl. moms? 

_____ 

Indeholder beløbet rådgivningsydelser? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 
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(3)  Ved ikke 

Stiller banken krav til valg af revisionsydelse? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke  

Hvilken revisionsydelse kræver banken? 

(1)  Revision 

(2)  Udvidet gennemgang 

(3)  Review  

(4)  Assistance 

(5)  Ved ikke _____ 

Har I ændret revisionsydelse inden for de seneste 3 år? 

(1)  Ja 

(3)  Nej 

(4)  Ved ikke 

Hvilken revisionsydelse havde I før skiftet? 

(1)  Revision 

(2)  Udvidet gennemgang 

(3)  Review  

(4)  Assistance 

(5)  Ved ikke _____ 

Har I drøftet et skift af revisionsydelse med revisor eller bankrådgiver? 

(1)  Ja, med revisor 

(3)  Ja, med bankrådgiver 

(4)  Nej 

(5)  Ved ikke _____ 
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Har det haft nogen betydning for jeres vilkår i banken? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

Hvilken? 

(1)  Højere renter 

(7)  Lavere renter 

(2)  Højere gebyrer 

(8)  Lavere gebyr 

(3)  Bedre lånemuligheder 

(9)  Dårligere lånemuligheder 

(6)  Højere krav til sikkerhedsstillelse  

(10)  Lavere krav til sikkerhedsstillelse 

Har I overvejet at skifte revisionsydelse inden for den nærmeste årrække? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

Hvilken revisionsydelse har i overvejet? 

(1)  Revision 

(2)  Udvidet gennemgang 

(3)  Review  

(4)  Assistance 

(5)  Ved ikke _____ 

I hvilken grad kender I til udvidet gennemgang? 

Hvor 1 er intet kendskab, og 5 er stort kendskab 

1 2 3 4 5  

(1)  (3)  (4)  (5)  (6)  
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Har I haft nogle besparelser ved valg af udvidet gennemgang? 

(1)  Ja  

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke _____ 

Hvor stort en årligt besparelse har I cirka haft? 

(1)  Under kr. 1.000 

(2)  kr. 1.000 - kr. 5.000 

(3)  kr. 5.000 - kr. 10.000 

(4)  Over kr. 10.000 

Hvilken betydning vil I vurdere at udvidet gennemgang har haft for jeres finansieringsmuligheder? 

Hvor 1 er meget sværere og 5 er meget nemmere. 

1 2 3  4  5  Det er det samme 

(1)  (5)  (2)  (3)  (4)  (6)  

Benytter I jer af andre finansieringskilder end bank og/eller realkredit? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

Hvilke? 

_____ 

Har I overvejet at benytte andre finansieringskilder? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

Hvilke? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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I hvilken grad kender I til Crowdlending? 

Hvor 1 er intet kendskab, og 5 er stort kendskab 

1 2 3 4 5 

(1)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Har I hørt om de danske Crowdlending platforme , Lendino og Flexfunding? 

(1)  Ja 

(3)  Nej 

I hvilken grad ser I Crowdlending som et relevant alternativ/supplement til finansiering af jeres in-

vesteringer og / eller drift? 

Hvor 1 er ikke relevant , og 5 er meget relevant 

1 2 3 4 5 

(1)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

Overvejer I inden for det næste år at undersøge muligheden for at benytte Crowdlending i jeres 

virksomhed? 

(1)  Ja 

(3)  Nej 

(4)  Ved ikke 


