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Præciseringer af revisors arbejdshandlinger ved ”udvidet gennemgang”
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Finans Danmark har den 27. oktober 2017 modtaget udkast til bekendtgørelse
om godkendte revisorers erklæringer i høring.
Finans Danmark takker for muligheden for at kunne deltage i høringen og har
nedenfor anført vores bemærkninger.

Resumé
Betydelig svækkelse af beviset fra revisors arbejdshandlinger vedrørende indhentelse af advokatbrev
De nugældende formuleringer i bilaget om ”udvidet gennemgang” indebærer,
at revisorerne i praksis ofte indhenter et advokatbrev fra virksomhedernes advokatforbindelser, hvori advokaten oplyser om eventuelle tvister, søgsmål mv., som
virksomhederne måtte være involveret i, og betydningen heraf.
Med de foreslåede præciseringer vil denne praksis blive ændret, så revisorerne i
mange tilfælde ikke længere vil indhente advokatbreve. I disse tilfælde vil revisorerne derfor ikke længere opnå et stærkt eksternt bevis i forhold til de eventuelle
sager, ligesom revisorerne ikke får efterprøvet, at de er blevet oplyst om alle relevante sager.
Der er tale om en betydelig svækkelse af revisorernes bevis fra arbejdshandlingen. Som primære brugere af virksomhedernes regnskaber og revisorernes erklæringer fraråder vi derfor, at præciseringerne gennemføres. Vi opfordrer i stedet til, at den nuværende fornuftige praksis opretholdes.

Finans Danmark | Amaliegade 7 | 1256 København K | www.finansdanmark.dk

Dok. nr. 575591-v1

Høring over udkast til bekendtgørelse
om godkendte revisorers erklæringer
Finans Danmark takker for muligheden for at kunne deltage i høringen og har
nedenfor anført vores bemærkninger.
Bemærkninger
Præcisering nr. 5, jf. høringsbrevet af 27. oktober 2017, vedrører revisors indhentelse af advokatbrev i forbindelse med ”udvidet gennemgang”.
De nugældende formuleringer i bilaget om ”udvidet gennemgang” indebærer,
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at revisor i de tilfælde, hvor virksomheden i årets løb har gjort brug af en advokat, i praksis altid anmoder denne om et advokatbrev, hvori advokaten oplyser
om eventuelle tvister, søgsmål mv. og om betydningen heraf.
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Med præciseringerne ændres denne praksis, så revisor alene skal indhente et
advokatbrev, hvis revisor i forvejen måtte have kendskab til tvister, søgsmål eller
lignende, som revisor vurderer kan have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet, ligesom revisor i forvejen skal have erfaret, at virksomheden har gjort brug af
advokaten vedrørende disse sager.
Finans Danmark kan ikke tilslutte sig præciseringerne og må hermed fraråde, at
de gennemføres, da de vil indebære en betydelig svækkelse af beviset fra den
ellers foreskrevne arbejdshandling ”indhentelse af advokatbrev”.
Netop med advokatbrevet får revisor således et kvalificeret grundlag for at vurdere, om de eventuelle forhold kan have væsentlig betydning for virksomheden,
og om revisor kan tilslutte sig ledelsens vurderinger, herunder f.eks. også en ledelsesvurdering af, at der alene er tale om et uvæsentligt forhold, og at der derfor
ikke er behov for at høre advokaten herom.
Hertil kommer, at advokatbrevet som følge af de nugældende formuleringer i
praksis ofte fungerer som et fuldstændighedstjek, hvor revisor får efterprøvet, at
ledelsen har oplyst om alle de relevante sager, hvor den pågældende advokat
har været involveret. Gennemføres præciseringerne forsvinder denne sikkerhed,
og dermed i mange situationer også revisors eksterne og stærke bevis for fuldstændigheden af tvister, søgsmål mv.
Som primære brugere af virksomhedernes regnskaber og revisorernes erklæringer opfordrer vi på den baggrund til, at de nugældende formuleringer i forhold
til indhentelse af advokatbrev fastholdes, så den nuværende fornuftige praksis
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opretholdes. I den forbindelse indgår det ligeledes, at mange virksomheder i disse år fravælger at få foretaget revision med høj grad af sikkerhed, men netop
nøjes med at få foretaget den lempeligere ”udvidede gennemgang”.
Vi står gerne til rådighed, hvis bemærkningerne giver anledning til spørgsmål eller
kommentarer.
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