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Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Langelinie Allé 17

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede udkast til bekendtgørelse
om godkendte revisorers erklæringer, hvor der foreslås nogle mindre
ændringer og præciseringer af bekendtgørelsen, herunder i bilag 1, der
indeholder Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder
(Udvidet gennemgang af årsregnskaber).
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Ændringerne vedrører:
1. Erklæring om udvidet gennemgang ændres, så den opstilles og præsenteres som en revisionspåtegning, dvs. med konklusionen først (bekendtgørelsens § 9).
Der indgår samme oplysninger i erklæringen som i dag – det er således alene en ændring af opstillingen og præsentationen af erklæringen.
2. Rettelser vedrørende modificerede erklæringer om review eller andre erklæringer med sikkerhed (bekendtgørelsens §§ 13 og 18).
Den gældende bekendtgørelse indeholder utilsigtet et rækkefølgekrav, hvis revisor afgiver en modificeret erklæring om review eller
en anden erklæring med sikkerhed. Det ophæves med udkastet. Det
betyder f.eks., at bekendtgørelsen ikke er til hinder for at overholde
ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ved afgivelse af erklæringer.
3. Erklæringsstandardens krav til indhentelse af tingbogsoplysninger
mv. ændres, så kravet ikke er til hinder for at anvende digitale løsninger, ligesom der åbnes op for, at oplysningerne kan indhentes efter balancedagen. Der indsættes en vejledning om revisors handlinger, hvis oplysningerne indhentes efter balancedagen i standarden
(standardens afs,. 34, 1. dot, og afs. A62).
4. Der indsættes en vejledning om, hvad revisor skal gøre, hvis der ikke
modtages svar på en engagementsforespørgsel (standardens afs.
A63).
5. Erklæringsstandardens vejledning vedrørende indhentelse af advokatbrev præciseres, så advokatbrev kun skal indhentes i de situatio-
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ner, hvor en virksomhed har gjort brug af en advokat i forbindelse
med tvister, søgsmål retssager el.lign., som virksomheden er part i
(standardens afs. A64).
Der er derudover foreslået nogle mindre sproglige ændringer.
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Der er dog
foreslået en overgangsordning for anvendelse af den nye udformning af
erklæringen om udvidet gennemgang af hensyn til at få tilrettet de tekniske løsninger til indberetning af regnskaber til Erhvervsstyrelsen.
Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser
Der foreslåede ændringer af bekendtgørelsen vurderes ikke at medføre
væsentlige administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser.
Der forventes mindre omstillingsomkostninger ved indførelse af det nye
erklæringsformat for udvidet gennemgang. Derudover forventes en mindre løbende lettelse som følge af udsendelse af færre advokatbreve.
Frist for bemærkninger
Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til de foreslåede ændringer senest fredag den 24. november 2017 kl. 12.
Bemærkningerne bedes sendt til Henrik Davidsen (hendav@erst.dk) og
Peter Krogslund Jensen (petkro@erst.dk).
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.
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