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Executive summary 

 

This thesis deals with the expectation gap that has come to exist between auditors and 

financial users.  As a result of the financial crisis, it has become obvious that the expectation 

gap between auditors and financial users has risen to a high level.  

 

It has therefore been the response of The International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) to perform a revision of the ISA 700 that deals with auditors reporting. The 

purpose of the revision is to add more communicative value to the auditor reporting. As of 

such, the IAASB intends to add several new elements to the auditor report which includes 

auditor commentaries and comments about going concern. The purpose is to highlight key 

findings in the audit to further enlighten the financial users. 

 

In my analysis I identify the expectation gap and the elements it consist of as well as identify 

key elements of the audit process. I try to determine whether or not the revision of ISA 700 

effectively aims to reduce the expectation gap. I determine that it is through understanding of 

the audit process that the expectation gap can be reduced.  

 

I come to the conclusion that the revision of ISA 700 has failed due to the fact that it clearly 

neglects to aim at reducing the expectation gap. Instead the new auditor report will consist of 

further standard language, which has no value to the financial user. There is no attempt to 

enlighten the financial user about the actual work auditors do. I make a critical judgement of 

the IAASB and come to the conclusion that they are not acting in the interest of the financial 

user, but instead aim to please both auditors and management.  
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1. Indledning 

 

Det er en almen anerkendt kendsgerning at der blandt offentligheden er stor tvivl om hvad 

revisor egentlig laver når han foretager revision. Revisor, som ved alt mellem himmel og jord 

når det kommer til skat, jura og regnskabsvæsen, har længe været omgivet af mystik. Men 

ligeledes er det rart for offentligheden at vide disse folk eksisterer derude. Skulle man få brug 

for hjælp er det blot at finde sig en revisor.  

 

Det er ligeledes ovenstående beskrivelse som jeg ønsker at bearbejde i denne opgave. For 

selvom revisor nok har en bred faglig viden og kan betegnes som en stærk generalist, er han 

ikke supermand. Revisor kan ikke udføre alle opgaver og han er langt fra alvidende. Det er 

dog dette brand revisor har fået i forhold til offentligheden hvilket har haft sine fordele.  

 

Det har dog også flere uheldige konsekvenser for revisor, særligt i forbindelse med 

finanskrisen. Med flere konkursramte virksomheder og banker, synes det mere og mere 

populært at anklage revisor for at have begået en fejl. Hvordan har revisor dog ladet disse 

virksomheder kunne gå konkurs, når han har al den viden til at forhindre dette? Revisor må 

naturligvis have begået en fejl, da konkurser umuligt skyldes dårlig forretningsførelse.  

 

Dette er selvfølgelig en overdramatisering af hvordan realiteten ser ud, dog illustrerer den 

meget godt den problemstilling jeg ønsker at løse i denne opgave. Regnskabsbruger har 

generelt meget høje forventninger til revisor, samt det arbejde han udfører, at det nu har fået 

negative følger. Faktum er at der er en forventningskløft mellem regnskabsbruger og revisor 

selv.  

 

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), som udsteder og 

regulerer de internationale revisionsstandarder, har længe været opmærksomme på denne 

problemstilling. De startede et projekt i 2006 der havde til formål at udarbejde forslag til 

hvordan denne forventningskløft kunne reduceres. Projektet har været længe undervejs og i 

2012 begyndte de første resultater at visse sig i form af et udkast til hvorledes en ny 

revisionspåtegning kunne reducere forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor. 
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Hvor revisionspåtegningen tidligere blot har været et standarddokument der kort forklarer 

revisors rolle og ansvar, ledelsens rolle og ansvar samt revisors konklusion på årsregnskabet, 

vil den nye revisionspåtegning være væsentligt mere omfattende. Blandt andet vil denne 

indeholde konkrete vurderinger foretaget af revisor. Den vil desuden indeholde en udtalelse 

om going concern, et forhold som har fået særlig opmærksomhed grundet finanskrisen. 

 

I denne opgave vil jeg forsøge at analysere og vurdere hvorvidt IAASB’s udkast til en ny 

revisionspåtegning effektivt reducere forventningskløften. Blandt andet vil jeg identificere de 

mest centrale elementer i forventningskløften der har skabt denne kløft, og vurdere hvorvidt 

IAASB’s forslag effektivt imødekommer disse. Jeg vil belyse absolut nøgleelementer af 

revisors arbejde og sammenholde disse med det forslag IAASB har udarbejdet til at reducere 

forventningskløften.  

 

Denne opgave skal betragtes som en kritisk vurdering af IAASB’s udførte arbejde. Jeg ønsker 

at vurdere hvorvidt de effektivt har løst den opgave de har sat sig for at løse. Jeg vil give min 

vurdering på hvorvidt IAASB har udført deres opgave tilfredsstillende, og hvorvidt man kan 

forvente at forventningskløften i fremtiden vil blive reduceret væsentligt i forhold til i dag.  
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2. Problemformulering 

2.1 Problemfelt 

Det er en anerkendt kendsgerning, at der mellem revisor og regnskabsbruger er opstået en 

forventningskløft, som bidrager til, at revisors påtegning ikke er optimal i forhold til 

regnskabsbrugers anvendelse og forståelse. I forbindelse med finanskrisens udvikling er 

investorer og andre regnskabsbrugere blevet mere påpasselige med deres investeringer og 

aktiver, hvilket teoretisk set burde øge værdien af revisors påtegning. Dette er dog ikke 

tilfældet grundet forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor. IAASB, som i høj 

grad har sat standarden for revision på globalt plan, er blevet opmærksomme på dette 

problem. Det har altid været IAASBs mål at udvikle et globalt og standardiseret 

revisionssprog og – produkt, for således at skabe et standardprodukt, som har samme kvalitet, 

uanset hvor det er udarbejdet.  

 

Revisors kommunikation og endelige produkt til regnskabsbruger er revisionspåtegning, et 

standardiseret produkt, som IAASB har udarbejdet. Der er tale om ISA 700. Det er igennem 

denne revisionspåtegning, at IAASB op til flere gange har forsøgt at reducere 

forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger ved at beskrive revisors arbejde samt 

hans resultater. I dag er der desværre mere, der tyder på, at regnskabsbruger kun læser 

revisors påtegning for at orientere sig om hvorvidt, der er tale om en modificeret påtegning 

eller en umodificeret1. Udover dette er regnskabsbruger ikke interesseret i, hvad revisor har 

kommenteret eller skrevet, og meget tyder på, at regnskabsbruger slet ikke kan forstå revisors 

arbejde.  

 

I et forsøg på at ændre dette har IAASB udarbejdet et udkast til en revideret 

revisionspåtegning, som frem for kun at være en enkelt side nu skal omfatte minimum fire 

sider, inklusiv detaljerede beskrivelser af revisors udførte arbejde, samt de observationer og 

beslutninger revisor har taget undervejs i dette forløb. Alt dette skal indgå i et afsnit med 

titlen revisors kommentarer. Dette skal vise sig at være et af IAASB’s mere omfattende 

forsøg på at reducere forventningskløften og dermed øge værdien af revisors påtegning. 

                                                 
1 Gray & Turner & Coram & Mock (2011) - Lene Bach Jensen (2012) 
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2.2 Problemstilling 

Ovenstående beskrevet problemfelt er interessant at undersøge nærmere især nu, hvor IAASB 

selv har valgt at udarbejde forslag til, hvordan dette problem kan reduceres. Den 

hovedsagelige problemstilling må unægtelig være om, hvorvidt IAASBs forslag formår at 

reducere forventningskløften i sådan en grad, at dette øger værdien for regnskabsbruger. Det 

vil derfor være nødvendigt at identificere de helt centrale elementer i forventningskløften 

mellem regnskabsbruger og revisor og udarbejde løsninger til at imødekomme disse. 

 

For bedst at kunne imødekomme denne problemstilling, vil jeg derfor udarbejde min 

problemformulering ud fra teorien om to led og en relation.2 Ved anvendelse af to led og en 

relation vil jeg identificere to elementer fra problemfeltet, som vil være mest interessant at 

undersøge nærmere. De to led, som jeg vil fokusere på i denne opgave, er følgende: 

 

 ISA 700 

 Forventningskløften 

 

Ud fra de to led vil jeg således udarbejde en problemformulering som jeg i denne opgave vil 

forsøge at løse. Jeg ønsker at udarbejde en relation mellem disse to led, således jeg har et klart 

mål at fokusere på gennem opgavens udarbejdelse. Da det beskrevne problemfelts fokus er at 

udarbejde forslag til reducering af forventningskløften, vil jeg benytte reducering som relation 

mellem de to led. Med dette som udgangspunkt vil følgende problemformulering undersøges: 

 

 Vil IAASBs revision af ISA 700 reducere forventningskløften mellem revisor og 

regnskabsbruger? 

 

Til overstående problemformulering vil jeg udarbejde og undersøge flere delspørgsmål, som 

summeret vil kunne løse ovenstående problemformulering. Delspørgsmålene vil være 

udarbejdet omkring de to led, som jeg har udarbejdet til problemformuleringen, og vil 

gennem opgavens analyse blive holdt op imod relationen reducering. Opgavens begrænsede 

omfang vil dog ikke gøre det muligt at løse problemformuleringen fuldstændigt grundet 

                                                 
2 Olsen & Pedersen, Problemorienteret projektarbejde (2003) 
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omfanget af ISA 700s revision. Derfor vil det efter vurdering være de mest relevante og 

aktuelle elementer, som vil være omfattet af delspørgsmålene. Dette vil uddybes nærmere i 

afsnit 2.3. Afgrænsning. Til udarbejdelse af denne opgave vil jeg undersøge følgende 

delspørgsmål: 

 

 Hvad består forventningskløften af, og hvordan reduceres denne mest effektivt? 

 Vil tilføjelsen af revisors kommentarer til revisionspåtegningen reducere 

forventningskløften? 

 Vil en kommentar om virksomhedens going concern forhold fra revisor være med til at 

reducere forventningskløften? 

 

Opgaven vil bestå af tre delspørgsmål som vil være med til at løse opgavens 

problemformulering. For at vurdere hvorvidt IAASBs revision af ISA 700 er effektiv og med 

til at reducere forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger, er det nødvendigt at 

identificere forventningskløften, og de elementer den består af. Det er først ved en 

nedbrydning af forventningskløften, at det er muligt at vurdere, hvordan man imødekommer 

regnskabsbrugers forventninger.  

 

Herefter vil det være muligt for mig, at vurdere de udvidelser IAASB har foreslået til ISA 

700. I denne rapport vil der være fokus på revisors identifikation af risici og kommentarer til 

disse samt revisors udtalelse om going concern. En gennemgang af hvordan revisor faktisk 

identificerer risici og håndterer disse, og hvordan revisor præsenterer dette i 

revisionspåtegningen, vil være nødvendig for at vurdere, hvorvidt dette tiltag vil reducere 

forventningskløften. Udover dette vil jeg gennemgå revisors ansvar og håndtering af going 

concern forhold, og sammenholde dette med hvordan revisor tidligere har kommunikeret dette 

til regnskabsbruger. 

 

Til sidst vil jeg foretage en selvstændig vurdering ud fra opgavens analyse og fund og 

vurdere, hvilke eventuelle tilføjelser der vil have stor værdi for regnskabsbruger med henblik 

på reducering af forventningskløften. 
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2.3 Afgrænsning 

Da IAASBs revision af ISA 700 er omfattende, er det kun de mest relevante og mest 

betydningsfulde ændringer, jeg vælger at analysere i denne rapport. En udvidelse af revisors 

og ledelsens ansvar vurderer jeg, ikke vil have den store betydning for regnskabsbruger og 

revisionspåtegnings fremtid, da det på nuværende tidspunkt allerede er beskrevet i den 

fungerende revisionspåtegning. Det er derimod min vurdering at going concern, som er et 

meget omdiskuteret og relevant emne især grundet finanskrisen, vil være absolut nødvendigt 

at inddrage i denne rapport.  

 

Udover dette vil jeg i denne opgave ikke kommentere yderligere, på de forslag Europa 

Kommissionen har udarbejdet til revisors påtegning. Dette skyldes primært opgavens omfang, 

samt at jeg udelukkende vil fokusere på IAASBs og revisionsbranchens egen håndtering af 

forventningskløften.  

 

jeg vil i denne opgave ikke behandle problemstillingen med forventningskløften og revisors 

erstatningsansvar, selvom disse to elementer godt kan være sammenhængende. Opgavens 

fokus vil være reducering af forventningskløften, og ikke de konsekvenser 

forventningskløften har for revisor.  

 

Opgavens overordnede problemfelt er forventningskløften, dog vil jeg gennem mit 

analysearbejde kun i meget begrænset omfang behandle, hvorledes forventningskløften kan 

reduceres på et generelt niveau. Dette skyldes, at opgavens formål fokuserer på en reducering 

af forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger gennem regulering og revision af 

ISA 700.  

 

I min beskrivelse af revisionsprocessen vil jeg udelukkende fokusere på identifikation af risici 

samt anskaffelsen af tilstrækkeligt revisionsbevis og opnåelse af tilstrækkelig sikkerhed, for at 

der ikke er væsentlige fejl i årsrapporten. Kundeaccept, planlægningsmøder mm. vil jeg ikke 

beskrive i denne opgave, da det ikke er relevant for opgavens problemstilling mht. oplysning 

af revisors identificerede risici og væsentlige regnskabsposter af yderligere interesse. 
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Hertil vil jeg udelukkende fokusere på revisors ansvar og rolle i forbindelse med 

forventningskløften og ikke forholde mig til ledelsens ansvar i forhold til rapportering til 

regnskabsbruger. Virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS standarder, beskriver 

blandt andet allerede forhold som risici ved regnskabsmæssige skøn. Disse forhold vil jeg 

ikke inddrage i min analyse, da det udelukkende er forventningskløften mellem revisor og 

regnskabsbruger jeg ønsker undersøge. Men som jeg også beskriver i denne opgave, er der 

stor misforståelse mht. revisors rolle i forhold til ledelsen. 

 

Opgaven vil ikke behandle problemstillingen om, hvorvidt en eventuel afskaffelse af 

supplerende oplysninger vil reducere eller øge forventningskløften. Dog vil dette 

kommenteres kortfattet i opgavens perspektivering. 

 

2.3.1 Anvendte forkortelser og termer 

Igennem denne opgave vil jeg benytte flere forkortelser og termer. Forkortelsernes fulde navn 

og termernes præcise definition kan ses her: 

 

 Regnskabsbruger – samme definition som angivet i ÅRL § 12, stk. 2 

 Revisor – omfatter alle revisorer, vil dog i høj grad bruges som synonym for Big Four 

ved statistisk materiale 

 

I løbet af opgaven vil jeg flere gange benytte citationer af personer, dokumenter og 

organisationer. Citater, der er delvise, vil blive benyttet således, at der altid bliver afgivet et 

retvisende billede af den samlede udtalelse. Citationsteknikken er beskrevet således: 

 

”Citation” – ”” angiver start og slut på citation 

(Person) – (Angiver hvilken person, dokument eller organisation der citeres) 

[Citation..] – [..] Angiver når kun en delvis citation er blevet anvendt 
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2.4 Metode 

2.4.1 Analysestrategi 

 
Til løsning af min problemformulering har det været nødvendigt for mig først at definere 

forventningskløften og de elementer den består af. Da forventningskløften er et sociologisk 

fænomen som ikke er definitivt, vælger jeg at anvende Brenda Porters definition af denne, for 

således at identificere de enkelte delelementer af forventningskløften3. Jeg tager dermed 

udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk epistemologi hvor viden konstrueres i sociale 

handlingsforløb. Jeg anvender gennem opgaven primært kvalitativ metode, da opgavens 

formål er at forklare fænomenet forventningskløften. Forventningskløften kan svært 

kvantificeres da den tager udgangspunkt i en subjektiv opfattelse af regnskabsbruger. For at 

understøtte min kvalitative analyse benytter jeg dog kvantitativt data fra årsrapporter og 

undersøgelser af regnskabsbruger for at understøtte mine kvalitative konklusioner. 

 

I afsnit 3 analyserer jeg regnskabsbrugers forventninger, ud fra Brenda Porters definition. Til 

dette benytter jeg en deduktiv metode med en etisk tilgang til empiri, da jeg benytter Porters 

model og definition til at afprøve empiri. Ved indsamling og analyse af kvantitativt data 

vurderer jeg regnskabsbrugers forventninger til revisor og hvorvidt disse adskiller sig fra 

revisors egentlige udførte arbejde. Således danner jeg mig et billede af hvor omfattende 

forventningskløften er, samt hvilke elementer der kan lede til en reducering af denne.  

 

I afsnit 4 redegør jeg for revisionsprocessen og hvorledes revisor udfører sin revision, for at 

kunne identificere nøgleelementer af revisors arbejde. Formålet med dette er at sammenholde 

disse nøgleelementer af revisors arbejde med det udkast IAASB har udarbejdet. Således kan 

jeg vurdere hvorvidt IAASB præsenterer disse nøgleelementer effektivt, som således kan lede 

til en reducering af fænomenet forventningskløften. Jeg sammenholder IAASB’s udkast med 

de resultater jeg kommer frem til i afsnit 3, for at vurdere hvorvidt disse reducerer 

forventningskløften.  

 

                                                 
3 Da forventningskløften er et fænomen der konstrueres i sociale forhandlingsforløb har jeg afgrænset mig til Brenda 
Porters definition  
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For yderligere at validere min konklusion anvender jeg en induktiv metode med en emisk 

tilgang til empiri, ved at inddrage et case study i afsnit 5, for at illustrere effekten af IAASB’s 

udkast og forklare fænomenet. I casen vælger jeg at anvende IAASB’s udkast og udarbejde en 

illustration af dens effekt, for således at vurdere hvorvidt dette reducerer forventningskløften. 

I modsætning til afsnit 4, har jeg ikke identificeret regnskabsbrugers forventninger til dette, 

men blot vurderet hvorvidt dette vil reducere forventningskløften.  

 

Ved anvendelsen af to forskellige metodiske tilgange opnår jeg samme resultat hvilket er med 

til at validere min konklusion. Det er min vurdering at skulle en tredjemand forsøge løse 

opgavens problemstilling, ville resultatet ikke afvige meget fra denne opgaves resultat.  

 

2.4.2 Dataindsamling og kildekritik 

 
Til denne opgave har jeg valgt ikke at udføre kvantitativt research af regnskabsbrugers 

forventninger, da jeg vurderede at der eksisterede tilstrækkeligt data vedrørende dette. Derfor 

har jeg i højere grad valgt at anvende andres kvantitative data, hvilket har medført at jeg 

særligt har skullet været opmærksomme på reliabiliteten af den indsamlede data.  

 

Da IAASB i deres projektbeskrivelse har præsenteret den data de har baseret deres arbejde på, 

har jeg i høj grad anvendt dette data. Da det er IAASB’s egen data jeg analyserer og vurderer, 

er det min vurdering at validitet er i top, da det kommer fra IAASB selv.  

 

Jeg anvender gennem opgaven data fra flere artikler og rapporter udarbejdet af forskellige 

universiteter og professorer, som både har foretaget kvantitative undersøgelser samt kommer 

med kvalitative udtalelser og vurderinger. Disse er alle vurderet og læst, og jeg har særligt 

været opmærksom på den kvantitative data jeg har anvendt fra disse rapporter. Jeg har 

vurderet disse efter reliabilitetsbegrebet, og om hvorvidt resultatet er reproducerbart. Det er 

desuden min vurdering at mange af disse rapporter er skrevet af særligt fagligt anerkendte 

personer hvilket yderligere styrker validiteten af det anvendte data.   
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Opgavens svageste data udgøres af data anvendt i andre kandidatafhandlinger. Dette har 

medført at jeg har været særligt opmærksom på reliabiliteten og validiteten af den data jeg har 

anvendt fra disse. I modsætning til rapporter og analyser udarbejdet af professorer og 

universiteter, har disse opgaver ikke samme stærke faglighed. Det er dog min vurdering at den 

anvendte data har den fornødne validitet og reliabilitet, til at jeg kan anvende dette i min 

opgave. Mange af de konklusioner og resultater der er nået frem til i disse, understøttes af 

andre rapporter og analyser udarbejdet af mine andre datakilder.  

 

Til anvendelsen af mit casestudy har jeg primært gjort brug af Torm A/S’s egen årsrapporten 

hvilket jeg vurderer, sikrer høj validitet og reliabilitet. Derimod har jeg anvendt data fra 

nyhedsbureauet Børsen til at redegøre for forløbet af Torm A/S’s krise. Vigtigheden af denne 

redegørelse er dog ikke afgørende for casens konklusion, da konklusionen ikke er afhængig af 

krisens forløb. Dog er der konsistens mellem den data jeg anvender fra Torm A/S’s egen 

årsrapport samt den data jeg anvender fra nyhedsbureauet.  

 

Hvor noget af det anvendte data er flere år gammelt, er det min vurdering at den stadig er 

aktuel og anvendelig. Dette skyldes at der ikke har været nogen forsøg på at reducere 

forventningskløften yderligere4, samtidig med den gamle data stadig er konsistent med nyere 

undersøgelsers konklusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Med undtagelse af den nye ISA 700 fra 2006, som dog viste sig at være ineffektiv jf. undersøgelser beskrevet i 
opgaven 
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2.5 Teori 

2.5.1 Den agentteoretiske model 

Jeg har valgt at anvende den udvidede agentteori, beskrevet af Rolf Elm Larsen som den 

danske model med to leddet ledelsesstruktur for aktieselskaber. Årsagen til valget af denne 

model kan findes i, at hvor den originale agentteoretiske model beskriver den samme 

problemstilling med interessekonflikten mellem principal og agenter, demonstrerer den 

danske model i højere grad den problemstilling, som man ofte ser i dag med mange 

regnskabsbrugere (generalforsamlingen) og større kapitalselskaber. Det skal dog siges, at 

begge modeller beskriver den samme problemstilling, og valg af den ene frem for den anden 

skyldes blot, at den danske model som udgangspunkt er mest aktuel.  

 

2.5.2 Brenda Porters forventningskløft 

Jeg har valgt at anvende Brenda Porters definition af forventningskløften som analyseværktøj 

gennem hele min opgave. Jeg vurderer at denne model i høj grad effektivt belyser de vigtigste 

elementer i forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor. Den illustrer både 

revisors arbejde samt revisors ansvar i forhold til at reducere forventningskløften, samtidig 

med den illustrerer regnskabsbrugers forventninger til revisor. Modellen er fagligt anerkendt 

og anvendes i undervisningen på cand.merc.aud. studiet i definitionen af forventningskløften. 

Modellen bestemmer ikke regnskabsbruger forventninger men illustrerer derimod de 

underliggende bestanddele af forventningskløften. Jeg beskriver dette yderligere i 

metodeafsnittet.  

 

Jeg vurderer at Brenda Porters model udelukkende kan anvendes som et værktøj i 

identifikationen af forventningskløften, og kan den ikke anvendes til at finde et endegyldigt 

svar om hvad forventningskløften består af. Til dette anvender jeg kvantitativt data. Dog 

mener jeg at modellens største svaghed ligger i dens manglende belysning af 

regnskabsbrugers forståelse. Jeg mener at der i høj grad eksisterer en forståelseskløft mellem 

revisor og regnskabsbruger, grundet regnskabsbrugers faglige viden. Jeg mener ikke 

forventningskløften udelukkende består af samfundets forventninger og revisors præstation. 

Jeg mener at regnskabsbrugers evne til at forstå revisors arbejde i høj grad er afgørende for 
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eksistensen af forventningskløften. Denne problemstilling belyser jeg yderligere i min 

perspektivering.  

2.5.3 Revision i praksis  

Da jeg ikke selv er revisor eller har nogen erfaring med at arbejde som revisor, har det været 

nødvendigt for mig at tage udgangspunkt i andre revisorers erfaringer og vurderinger, i min 

vurdering af de vigtigste elementer af revisors arbejde. Dette har været nødvendigt, særligt i 

afsnit 4 af denne opgave. 

 

Til dette har jeg anvendt lærebogen Revision i praksis, som anvendes som lærebog på CBS i 

valgfaget af samme navn. Bogen er skrevet af fire statsautoriserede revisorer fra fire 

forskellige revisionsselskaber, heraf tre af dem fra BigFour. Faget beskrives i CBS’s 

kursusbeskrivelse som et tilløb til den statsautoriserede revisoreksamen5. Det er ud fra teorien 

og de illustrerede cases i bogen, at jeg har i høj grad har kunnet vurdere revisors arbejde. Jeg 

vurderer at bogens forfattere i høj grad har den nødvendige baggrund til at kunne udtale sig 

om revisionsfaget generelt. Ligeledes vurderer jeg, at da denne lærebog anvendes på CBS og 

udbydes som valgfag, at det understøtter argumentationen om at lærebogens teori og praksis 

er valid. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 http://kursuskatalog.cbs.dk/2012-2013/KAN-CMA_VR16.aspx 
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2.6 Målgruppe 

Denne opgave kan være interessant for alle der ønsker indsigt i effekten af IAASB’s revision 

af ISA 700 og ønsker en vurdering af IAASB’s arbejde med dette. Revision af ISA 700 har 

været en længere proces og for dem som ønsker større indsigt i projektet, vil denne opgave i 

høj grad belyse formål samt resultat. Samtidig vurderer jeg at alle regnskabsbrugere som 

ønsker indsigt i revisors arbejde, samt hvorledes revisionsbevis anskaffes og sikkerhed stilles, 

kan drage nytte af denne opgave, da omfanget af revisors arbejde ikke er alment kendt. 

 

Udover dette mener jeg at FSR i høj grad kunne tænkes læse denne opgave, da FSR, ligesom 

mange andre revisionsorganisationer, er respondenter til IAASB’s udkast. Jeg vurderer at de 

konklusioner jeg kommer frem til i opgaven i høj grad kan være interessant for FSR i sin 

vurdering af IAASB’s udkast.  
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2.7 Udkast til den nye revisionspåtegning 

Selve opgavens problemstilling omhandler udkastet ”Improving the auditors report” som 

IAASB har udarbejdet og udsendt til revisionsorganisationer globalt. Udkastet består først af 

en præsentation af problemstillingen og hvorfor IAASB har ønsket at udarbejde dette udkast. 

 

Efterfølgende består udkastet af en illustration af den fremtidige og potentielt nye 

revisionspåtegning som revisor muligvis skal udarbejde i fremtiden. Denne illustration er 

vedhæftet som bilag i denne opgave og kan findes på bilagssiderne 1-4. Det er denne 

revisionspåtegning som jeg således vurderer i forhold til forventningskløften.  

 

Efter illustrationen af et eksempel på en ny revisionspåtegning følger således de overvejelser 

som er indgået i IAASB’s vurdering af det udarbejdede eksempel. Til hvert afsnit i det 

udarbejdede eksempel har IAASB tilknyttet flere overvejelser og argumenter til hvorfor 

bestemte bestanddele indgår, og hvorfor andre ikke indgår i eksemplet. I løbet af opgavens 

forløb henviser jeg til nogle af disse overvejelser og argumenter og disse kan ligeledes findes 

i de vedhæftede bilagssider. Det er ligeledes IAASB’s overvejelser som jeg vurderer i 

opgaven.  

 

Jeg har valgt ikke at vedhæfte hele IAASB’s rapport ”Improving the auditors report” da denne 

består af 42 sider, og det er min vurdering at ikke alle punkter i rapporten er relevante for 

denne opgave. Blandt andet spørgsmål til respondenter, vurderer jeg ikke kan have interesse 

for læser af denne opgave. Dog kan rapporten findes på IAASBs egen hjemmeside under 

projekter6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 http://www.ifac.org/publications-resources/improving-auditor-s-report 
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3. Forventningskløften 

 

Det er igennem revisionspåtegningen, at revisor kommunikerer til regnskabsbruger, 

heriblandt gør regnskabsbruger opmærksom på særlige områder, som kan have interesse for 

vedkommende. Det er desuden også i revisionspåtegningen, at det er beskrevet, hvilke 

opgaver og hvilket ansvar revisor har i forbindelse med sin revision. Regnskabsbrugers eneste 

adgang til revisor er igennem påtegningen, og er derfor basis for regnskabsbrugers 

forventninger til revisors udførte arbejde.  

 

I dette afsnit vil jeg derfor kigge nærmere på, hvordan forventningskløften defineres, og 

hvilke elementer den består af. Dette gøres med henblik på at forklare, hvordan 

forventningskløften kan reduceres. Udover dette vil jeg undersøge nærmere, hvilke 

forventninger regnskabsbruger faktisk har til revisor og hans udførte arbejde.  

 

3.1 Definition af forventningskløften 

”Der er en meget bred og dyb forventningskløft i Danmark, og den kløft har vi som revisorer 

og branche ikke været særligt gode til at bridge, f.eks. ved at medvirke i debatten og tage 

tråden aktivt op og forklare hvad revisor laver og står for.” (Jesper Kofoed, CEO KPMG 

Danmark, 2012)7  

 

Kofoeds udtalelse om forventningskløften i Danmark beskriver meget godt, hvordan 

forventningskløften kan defineres. Det er regnskabsbrugers forventninger til det arbejde, som 

revisor udfører, og i hvilken grad han udfører dette. I høj grad mener revisor at offentligheden 

har for høje forventninger og krav til revisor. En forventning om at revisor ser alt og 

undersøger alt i en virksomhed, som i realiteten ikke er muligt. I større koncerner ville det 

praktisk talt være umuligt for revisor at gennemføre en ren detailrevision af alle koncernens 

bilag og dokumenter, hvilket ikke er realistisk. Det ville være for omkostningsfuldt og 

tidskrævende. Dog er der stadig krav til, at revisionen skal være udført effektivt, således at 

revisor kan afgive en umodificeret eller modificeret påtegning.  

                                                 
7 Revision & Regnskabsvæsen 2012.01.0060 – ”Revisorer: byg bro over forventningskløften” 
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Forventningskløften er dog mere end blot regnskabsbrugers måske urealistiske forventninger 

til revisor og hans arbejde. Forventningskløften, som beskrevet af Brenda Porter, består af 

flere elementer, hvor både revisor og regnskabsbruger er ansvarlig for kløften. En illustration 

af forventningskløften kan ses her: 

 

 

Figur 3.18 

 

Forventningskløften, som her beskrevet af Brenda Porter, kan nedbrydes i flere elementer. 

Præsentationskløften, som er et udtryk for revisors præstation og udførte arbejde, samt 

rimelighedskløften, som er et udtryk for, hvad regnskabsbruger faktisk forventer, at revisor 

foretager sig i sin revision.  

 

Præsentationskløften består henholdsvis af mangelfuldt arbejde samt mangelfuld regulering. 

Mangelfuldt arbejde er i det omfang, at revisor helt banalt ikke udfører sit arbejde 

tilstrækkeligt. Det omfatter situationer, hvor revisorer bekendt med revisionsstandarderne 

simpelthen ikke følger disse, og undlader at udføre arbejde, som han faktisk burde udføre. 

Eksempler på disse kan bl.a. omfatte ikke at udføre revisionshandlinger på væsentlige risici 

identificeret i planlægningen af revisionen og/eller ikke at rapportere opdagede besvigelser 

m.m. I høj grad udspringer mange erstatningssager mod revisor grundet mangelfuldt arbejde, 

da revisor i dette tilfælde ikke overholder god revisionsskik, som i høj grad er afgørende for, 

hvorvidt revisor kan erkendes skyld.  

                                                 
8 Brenda Porter, An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap, s. 50 (1993) 
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IAASB’s revision af ISA 700 behandler ikke problemstillingen om mangelfuldt arbejde, og 

det vil primært være op til revisorerne selv at være opmærksomme på dette gennem effektiv 

kvalitetssikring af deres udførte arbejde.  

 

Mangelfuld regulering opstår, når revisor har udført sit arbejde tilstrækkeligt og efter 

revisionsstandarderne. Problemstillingen her er dog, at de standarder revisor har udført sin 

revision ud fra, ikke er tilstrækkelige for regnskabsbruger. Det er en situation, hvor revisor 

ikke kan holdes ansvarlig for ikke at have udført sit arbejde tilstrækkeligt, men nærmere ud 

fra en standard, som ikke er effektiv efter regnskabsbrugers behov. IAASB’s revision af ISA 

700 er et udtryk for mangelfuld regulering.  

 

Som ISA 700 ser ud i dag, er revisor ikke forpligtet til at oplyse om nærmere forhold omkring 

sin revision. Man kan derfor argumentere ud fra problemstillingen om forventningskløften, at 

det ikke er revisor, der har fejlet i hans rapportering til regnskabsbruger, men nærmere 

IAASB, som har fejlet i sin udarbejdelse af revisionsstandarder.  

 

Revisionen af ISA 700 er derfor et skridt imod at forbedre den mangelfulde regulering, og 

dermed reducere forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor. Det kan således 

argumenteres, at det faktum at IAASB forsøger at ændre reguleringen af ISA 700 til at 

forbedre kommunikationen til regnskabsbruger, er et positivt initiativ mod at reducere 

forventningskløften. 

 

Rimelighedskløften er et udtryk for, hvad regnskabsbruger forventer revisor udfører, samt 

hvad der er rimeligt at forvente. Revisorer selv ville som udgangspunkt argumentere, at en 

komplet gennemgang af en virksomheds bilag ville være for omfattende en opgave og ikke 

være omkostningseffektivt. Revisor vil argumentere for, at tilstrækkeligt revisionsbevis kan 

opnås langt mere omkostningseffektivt.  

 

Årsagen til hvorfor regnskabsbruger har urimelige forventninger til revisor, og det arbejde 

han udfører, skyldes dog ikke regnskabsbruger selv. Som Kofoed argumenterer, er det revisor 

selv, som har et ansvar for at kommunikere til regnskabsbrugere og samfundet, og oplyse 

hvad revisor egentlig står for, og hvilket produkt han egentlig leverer. Et argument som 
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faktisk har eksisteret helt tilbage siden 19339, hvor Limperg argumenterede for, at revisor selv 

har stort ansvar for, at belyse det arbejde han faktisk udøver og ikke oversælge sit produkt.  

 

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, og i det omfang at offentligheden mister tillid 

til revisor, vil det i sidste ende skade hele revisionsfaget som helhed. En reducering af 

rimelighedskløften findes således gennem kommunikation til regnskabsbruger og IAASB’s 

revision af ISA 700 og dermed revisionspåtegningen, som er revisors eneste 

kommunikationsmiddel til regnskabsbruger, er hensigtsmæssig i et forsøg på at reducere 

forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor.  

 

3.2 Interessekonflikt og agentteorien 

For at forstå revisor og det arbejde han udfører, er det også vigtigt at kunne forstå, hvem 

revisor i princippet arbejder for. I Danmark bliver revisor valgt af generalforsamlingen, men 

det er ikke generalforsamlingen selv, der vælger revisor. Valg og ansættelse af revisor 

foretages af virksomhedens bestyrelse, der således fremlægger dette til generalforsamlingen, 

som ved afstemning accepterer bestyrelsens forslag. Formålet er, at revisor foretager revision 

af det daglige arbejde, som direktionen foretager sig, på vegne af virksomhedsejerne, her 

generalforsamlingen.  

 

3.2.1 Agentteorien 

Overstående er den situation, som den agentteoretiske model forklarer. Nedenstående ses 

figuren af den danske model med to leddet ledelsesstruktur for aktieselskaber. Modellen 

beskriver, hvorfor det kan være nødvendigt at have en revisor, hvem regnskabsbruger er, og 

hvad man ønsker, revisor skal belyse.  

 

                                                 
9 Porter & Gowthorpe, Audit expectation-performance gap in the United Kingdom in 1999 and comparison with the gap 
in New Zealand in 1989 and in 1999 s. ix, (2004) 
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Kilde: Rolf Elm Larsen, Revision i agentteoretisk belysning  

 

Det er grundet det asymmetriske informationsforhold mellem agent og principal, at det er 

nødvendigt for principalen at anskaffe sig en revisor netop for at eliminere det asymmetriske 

informationsforhold mellem agent og principal. Dette skyldes, at ledelsen har en interesse i at 

rapportere et så positivt resultat som muligt til generalforsamlingen, da ledelsen i vidt omfang 

er aflønnet efter det resultat, de kan præsentere for ejerne. Dette incitament har dog den 

konsekvens, at ledelsen kan have et incitament til bevidst at fejlrapportere til ledelsen for 

deres egen vindings skyld. Det er således her, at revisor skal varetage principalens interesserer 

og dermed sikre, at ledelsen rapporterer korrekt til regnskabsbruger, inklusiv virksomhedens 

ejere.  

 

3.2.2 Interessekonflikt 

Situationen er ideel, dog kun i det omfang at revisor er uafhængig i forhold til ledelsen. På 

trods af den nuværende lovgivning, der blandt andet sikrer, at revisor ikke er nærtstående med 

ledelsen, samt revisors egen kvalitetssikring i forhold til uafhængighed, kan der stadig opstå 

situationer, hvor revisors uafhængighed kan stilles i tvivl. Blandt andet er Europa 

Kommission i høj grad opmærksom på antallet af rådgivningsopgaver, som revisor foretager 

for ledelsen, et antal som er stærkt stigende.  
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Andelen af ikke-revisionsopgaver revisor påtager sig for ledelsen, de meget omdiskuterede 

rådgivningsopgaver, er fortsat stigende, hvilket blandt BigFour i 2012 udgjorde hele 56 %10 

af omsætningen, og alt tyder på, at andelen blot vil blive større, da omsætningen for 

rådgivningsopgaver mellem 2011 og 2012 er steget med 12 %, modsat omsætningen for 

revisionsopgaver, som kun er steget med knap 3 %.  

 

For revisor vil der derfor være et stort incitament for at udføre sin revision af en ledelse så 

omkostningseffektivt som overhovedet muligt, da dette vil øge muligheden for revisor at 

afsætte yderligere ydelser i form af rådgivningsydelser. Da det er begrænset, hvor meget 

revisor kan fakturere for sine revisionsydelser, vil det derfor være fordelagtigt for revisor at 

udvide sine ydelser til andre felter og dermed opnå en højere omsætning end hidtil mulig. Det 

kan derfor ligefrem være i revisors interesse blot at have en ualmindelig omkostningseffektiv 

revision og ligefrem give et afslag i prisen for revisionsydelser i sådan et omfang, at det vil 

have indflydelse på kvaliteten af revision, som revisor foretager.  

 

Ledelsen vil som udgangspunkt være interesseret i at have så lave revisionsomkostninger som 

muligt, da dette i høj grad imødekommer ledelsens interesse om, at kunne rapportere så 

positivt et resultat som muligt for principalen og dermed regnskabsbruger. Lavere 

revisionsomkostninger vil unægtelig resultere i et mere positivt resultat. Udover dette vil det 

give ledelsen mulighed for at rapportere mere ”kreativt”, hvis det skulle vise sig, at 

revisionsydelsen blev påvirket af et reduceret revisionshonorar.  

 

Ledelsen vil derfor i høj grad have mulighed for at kunne påvirke revisors uafhængighed 

gennem mulighed for yderligere forretningsmuligheder, da det er ledelsen, der vælger hvem, 

der skal foretage rådgivningsydelser og ikke generalforsamlingen. Ledelsen er trods alt blevet 

ansat på vegne af generalforsamlingen for at foretage netop disse opgaver, som valg af 

rådgiver. Ledelsen vil således have mulighed for at forhandle et lavere revisionshonorar, end 

hvad revisor som udgangspunkt ønskede, for at revisor kan modtage muligheden for at 

foretage rådgivningsydelser.  

 

                                                 
10 The 2012 Big Four Firm Performance Analysis, s. 2 
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Det skal dog pointeres, at dette blot er et muligt scenarie, og dette ikke er en påstand om at 

alle revisorer, der udfører rådgivningsydelser, er afhængige, dog et scenarie som Europa 

Kommissionen mener, er så sandsynligt, at man overvejer at begrænse revisors mulighed for 

at foretage rådgivningsydelser i virksomheder. Sarbanes-Oxley act er et eksempel på, hvordan 

man forsøger, gennem lovgivning, at opnå revisoruafhængighed.  

 

Problemet for regnskabsbrugere og ejere grundet overstående problemstilling er åbenlys. I det 

omfang at revisor ikke længere er uafhængig og begynder at fremme sine egne personlige 

interesserer, og ikke længere regnskabsbrugers og ejeres, fungerer revisor ikke længere som 

offentlighedens tillidsmand. I princippet udfører revisor ikke længere den funktion, som han 

er ansat til af bestyrelsen, grundet interessekonflikt. Ovenstående scenarie betyder ikke, at 

revisor ligefrem undlader at rapportere fejlrapportering af ledelsen, i det omfang han opdager 

dette.  

 

Dette ville være i strid med god revisionsskik, hvilket vil kunne føre til erstatningsansvar mod 

revisor, samt skade den tillid regnskabsbruger og offentligheden har til revisor. Dette er langt 

fra i revisors interesse, da revisionsydelser stadig udgør 45 % af hans samlede omsætning og 

forretning.  

 

Problemet er derimod, at revisionsydelsen ikke er så omfattende, som regnskabsbruger ønsker 

den skulle være. En omkostningseffektiv revision, hvor fokus nærmere er på omkostning frem 

for effektivitet, vil muligvis resultere i mulighed for flere fejlrapporteringer og flere 

umodificerede påtegninger, som revisor muligvis ikke ville have afgivet, havde revisor haft 

flere ressourcer i sin revision. Revisors incitament til at rapportere kritisk i forhold til 

årsregnskabet kan også påvirkes, og man kan frygte, at revisor i høj grad prøver at undgå at 

udstede modificerede påtegninger eller tage forbehold. 

 

Dette skal ikke forveksles med, at revisor ville have opdaget samtlige fejl i regnskabet i sin 

revision, da det ikke er revisionshonoraret størrelse, der er afgørende for, hvorvidt revisor vil 

opdage en fejl eller ej. Det har dog den påvirkning, at revisors omfang af revision ikke er så 

omfattende, som regnskabsbruger forventer. Regnskabsbrugers forventninger vil som 
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udgangspunkt altid være højere, end hvad revisor rent faktisk udfører11, hvilket nødvendigvis 

ikke er dårligt, da dette blot betyder, at offentligheden stadig har stor tillid til revisor, hvilket 

er afgørende for revisors profession.  

 

Udover dette kan der opstå et problem med gennemsigtighed for regnskabsbruger, da der kan 

rejses tvivl om revisors uafhængighed, og i hvis interesse han arbejder. Der kan blandt andet 

perspektiveres til læger i Danmark, som skal søge om tilladelse til at bijobbe eller foretage 

andre ydelser end deres lægepraksis grundet problemstilling om uafhængighed og 

gennemsigtighed for patienterne, som regnskabsbruger også kræver12.  

 

Et habilitetsspørgsmål som stiller spørgsmål om revisors sande interesse. Lægeprofessionen 

og pilotprofessionen er ligesom revisorprofessionen en profession, hvor offentligheden som 

udgangspunkt har en forventning og en tillid, som er den grundlæggende basis for hele 

professionen. Selve grundtanken bag disse professioner er, at offentligheden skal kunne stole 

på disse uden at have nærmere indsigt eller viden. Tillid og forventninger er derfor en 

grundlæggende nødvendighed for revisor, da mistillid ville eliminere behovet for revisors 

professionelle og upartiske vurdering.  

 

Interessekonflikt er et problem for den forventningskløft, der er mellem regnskabsbruger og 

revisor, da regnskabsbruger som udgangspunkt forventer en uafhængig revisor, som varetager 

ejeren og dermed regnskabsbrugers interesse frem for sine egne interesser og ledelsens. 

Mister regnskabsbruger tillid til revisor, eller bliver revisor betragtet som inhabil, vil revisors 

tjenester og ydelse være overflødig. 

 

I følgende afsnit vil jeg diskutere, de forventninger regnskabsbruger faktisk har til revisor. 

Forventningskløften er mere end blot forventningen om, at revisor arbejder i principalens 

interesse, men også at revisor udfører et bestemt stykke arbejde til en bestemt kvalitet. 

 
 
 
 

                                                 
11 Revision & Regnskabsvæsen 2012.01.0028 – ”Revision og revisors rolle fremadrettet efter indførelsen af 
kommissionens lovforslag” 
12 Børsen (05-05-2013): ”Over 1000 læger bijobber uden at give besked” 
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3.3 Regnskabsbrugers forventning til revisor 

For at kunne reducere forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor, er det 

nødvendigt at identificere, hvem regnskabsbruger er, samt hvilke forventninger disse har til 

revisor. Efter at have identificeret de forskellige elementer forventningskløften består af, er 

det nu blevet klart, at det er nødvendigt at identificere, hvilke forventninger samfundet har. 

Jeg ville ikke tage stilling til, hvorvidt de har urimelige krav, men blot sammenholde det mod 

den regulering, som allerede nu bliver anvendt. Således vil jeg fremadrettet argumentere, at 

alt udover den nuværende regulering er urimelige krav. Årsagen til dette skyldes, at opgavens 

formål ikke er at identificere, hvad man rimeligt kan forvente af revisor. Fokus er på 

reducering af forventningskløften gennem regulering af ISA 700. 

 

3.3.1 Hvem er regnskabsbruger 

Regnskabsbruger kan defineres i forhold til dansk lovgivning efter ÅRL § 12, stk. 2. Ifølge 

denne definition omfatter begrebet regnskabsbruger samtlige personer, virksomheder, 

organisationer samt offentlige myndigheder, hvis økonomiske beslutninger kan forventes 

påvirket af årsrapportens indhold. Udover dette er regnskabsbrugere også samtlige kreditorer 

investorer mm., både nuværende samt potentielt fremtidige.  

 

Det kan konkluderes, at begrebet regnskabsbruger er et vidt begreb, og det at udarbejde en 

fælles og præcis definition til regnskabsbrugers forventning vil være en omfattende opgave, 

som muligvis ikke vil føre til et endegyldigt svar. Opgavens formål er således heller ikke at 

identificere en fællesnævner for regnskabsbrugers forventninger. Dog kan man forstå på den 

store diversifikation af regnskabsbrugere, samt deres baggrund og interesse, at der er stor 

forskel på, hvilket behov for information disse har.  

 

I dette afsnit vil jeg ikke fokuserer på en enkelt gruppe af regnskabsbrugere, men nærmere 

tage udgangspunkt i en generel forventning til revisors arbejde. Hvor nogle regnskabsbrugere 

ofte vil have en uddannelsesmæssig baggrund til bedre at kunne forstå revisors arbejde, vil det 

dog være nødvendigt at tage hensyn til den laveste fællesnævner, da det som udtrykt i ÅRL er 

nødvendigt at tage hensyn til samtlige regnskabsbrugere, der skulle have interesse i at 

foretage en økonomisk beslutning ud fra ledelsens rapportering og revisors påtegning.  
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3.3.2 Revisors rolle og ansvar 

Begrebet tilstrækkeligt revisionsbevis samt revisionshandlinger vil for de fleste 

regnskabsbrugere være et fjernt begreb, og forståelsen for hvordan revisor opnår tilstrækkeligt 

revisionsbevis, for at kunne udtrykke sig i sin påtegning, kan være svært at forstå, har man 

ikke samme uddannelsesmæssige baggrund som revisor.  

 

Som udgangspunkt må det forventes, at offentligheden og regnskabsbruger ikke forventer, at 

revisor undersøger alt i en given virksomhed, og at det ikke er nødvendigt for, at revisor kan 

udtale sig om ledelsens præsenterede årsrapport. Revisionspåtegningen er trods alt ikke en 

garanti om, at årsrapporten ikke indeholder fejl, men nærmere en udtalelse om at revisor ikke 

har fundet grund til at udtrykke sig kritisk omkring ledelsens udarbejdede årsrapport.  

 

Dette beskriver meget vel revisors rolle og ansvar i en virksomhed. Det er ikke revisors 

ansvar at udarbejde en årsrapport. I princippet er revisors eneste rolle at kontrollere, at 

ledelsen har rapporteret korrekt til regnskabsbruger. Og det er derfor vigtigt, at 

regnskabsbruger har samme forståelse for revisors rolle og ansvar. Der henvises til 

agentteorien i afsnit 3.2.1. Der var dog stadig tvivl om revisors rolle og ansvar, hvilket var 

anledningen til, at IAASB reviderede ISA 700 i 2006 i et forsøg på at klargøre revisors rolle 

og ansvar. Den udvidede ISA 700 medførte blandt andet en klarere redegørelse af ledelsens 

ansvar samt revisors ansvar. 

 

En undersøgelse blandt regnskabsbruger for 2012 skulle dog vise, at IAASBs mål med den 

nye ISA 700 ikke var opnået. Regnskabsbruger skulle vise sig ikke at være enig i revisors 

ansvar og rolle i virksomheden, men overvejende enig og indforstået med ledelsens ansvar og 

rolle13. Undersøgelsen viser, at hvor der er en klar forståelse for, hvilket ansvar ledelsen har, 

og hvilken rolle ledelsen har i forhold til bekæmpelse af fejlrapporteringer, besvigelser m.m., 

så hersker der stadig stor tvivl om revisors rolle i dette. Undersøgelsen peger på, at 

regnskabsbruger stadig har høje forventninger til revisors rolle og ansvar i aflæggelsen af 

årsrapporten, og hans opgave omfatter mere end blot kontrol af ledelsens arbejde.  

 

                                                 
13 The ISA 700 Auditor’s Report and the Audit Expectation Gap – Do explanations matter, Gold & Gronewold & Pott, 
2012 
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En undersøgelse fra 2011 tegner desuden et billede af at offentligheden, her forstået 

journalister og aktionærer, i stor grad forventer, at revisor er med til at udarbejde og 

præsentere årsrapporten. Endnu mere foruroligende skulle denne undersøgelse vise, at der var 

flere virksomhedsledere, som delvist delte samme opfattelse som offentligheden14.  

 

Det viser sig således, at der blandt regnskabsbruger, heriblandt finansielle investorer samt 

studerende inden for den finansielle verden, har større forventninger til revisors rolle og 

ansvar, end hvad den nuværende IAASB regulering foreskriver. Undersøgelsen påviser 

desuden at på trods af et forsøg på at beskrive revisors rolle og ansvar yderligere i en udvidet 

ISA 700, har dette på ingen måde ændret regnskabsbrugers forståelse af revisor.  

 

3.3.3 Omfanget af revisors arbejde for at opnå revisionsbevis 

Der er dog meget, der tyder på, at der er en stor misforståelse af revisors arbejde, og hvordan 

revisor opnår tilstrækkeligt revisionsbevis for at danne sin vurdering, da en undersøgelse fra 

1999 indikerer, at 81 % af de adspurgte regnskabsbrugere forventede at revisor delvist 

gennemgik alle bilag i hans revision. Endnu mere foruroligende viste denne undersøgelse, at 

59 % af de adspurgte var direkte overbevist om, at dette var en del af revisors arbejde, og at 

for at han kunne sikre tilstrækkeligt revisionsbevis, skulle revisor gennemgå samtlige bilag15.  

 

Det skal dog gøres klart, at denne undersøgelses fokusgruppe var andelsboligforeninger, en 

gruppe regnskabsbrugere som svært kan sammenlignes med regnskabsbrugere som finansielle 

analytikere, investorer, aktionærer m.m. Det er dog en god indikation af, hvordan den almene 

offentlighed forstår revisor, og hvordan disse har høje forventninger og krav til revisor.  

 

 
 
 

                                                 
14 Forventningskløften i Danmark, Larsson, (2011) 
15 ”En empirisk undersøgelse af private andelsboligsforeningers årsregnskaber og brugerforventningerne til revisionen 
af disse, Jørgen Lund, 1999 
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3.4 Værdien af revisionspåtegningen 

Som offentlighedens tillidsrepræsentant er det vigtigt for revisor at være uafhængig og 

professionel. Revisors arbejde samt påtegning har kun en værdi så længe, at offentligheden og 

regnskabsbruger har tillid til revisor, og det arbejde han udfører. Mister regnskabsbruger tillid 

til revisor, vil revisors påtegning således miste sin værdi. Dette vil højst sandsynligt betyde, at 

revisor mister sin opgave som kontrollant, og nærmere rådgiver fremover. Der henvises til 

agentteorien i afsnit 3.2.1. Da det er principalen, der ansætter revisor, vil han ikke længere 

have behov for revisor, da han ikke effektivt kontrollere principalens agent.  

 

For at kunne forbedre revisionspåtegningen, og forstå hvor misforståelserne opstår, vil jeg 

derfor undersøge, hvordan regnskabsbruger faktisk bruger revisors påtegning for derefter at 

vurdere, hvilken værdi han tillægger denne.  

 

3.4.1 Regnskabsbrugers anvendelse af påtegning 

Det er gennem revisors påtegninger, at revisor udtrykker sin konklusion på hans udførte 

arbejde. Formålet med en underskrevet revisionspåtegning er at give et regnskab en 

troværdighed. Ledelsen har stadig mulighed for at rapportere fejlagtigt, dog vil revisor således 

afgive en modificeret påtegning, og udtrykke hvad han finder i strid med hans konklusion.  

 

Udover dette indeholder revisionspåtegningen også en beskrivelse af ledelsens ansvar og rolle 

i udarbejdelsen af årsrapporten, samt revisors rolle og ansvar. Dette indebærer blandt andet en 

kort beskrivelse af revisionsprocessen dog i meget grove træk og på overordnet niveau. 

Udover dette indeholder revisionspåtegningen også en udtalelse om ledelsesberetningen, som 

før 2006 også var omfattet af revision.  

 

Revisionspåtegningen, som er bestemt og reguleret efter ISA 700, er derfor mere end blot en 

konklusion. Regnskabsbruger har mulighed for at forstå revisors arbejde, hans rolle og ansvar. 

Dog, som overstående afsnit har beskrevet, har det vist sig at på trods af IAASBs forsøg på at 

beskrive revisors rolle og arbejde i revisionspåtegningen, er det ikke lykkedes at få dette 

budskab leveret til regnskabsbruger. 
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Det er derfor interessant at undersøge, hvilken værdi revisionspåtegningen har, hvilket en 

undersøgelse fra 2012 har undersøgt. Undersøgelsen viste, at ændringen af ISA 700 i 2006 

ingen værdi havde for regnskabsbruger. Faktisk viste undersøgelsen, at forklaringer i 

påtegningen ingen værdi har for regnskabsbruger, men derimod er regnskabsbruger kun 

interesseret i, om der er tale om en modificeret eller umodificeret påtegning16.  

 

En anden undersøgelse blandt investorer, kreditgivere og lignende interessenter viste, at op til 

92 % af de adspurgte ikke læste revisors påtegning, grundet at de kunne finde lignende 

informationer andre steder i årsrapporten. Udover dette var argumentet, at det blot var 

standardtekst, som intet klart budskab havde17.  

 

Denne kritik af revisor og hans påtegning skyldes dog ikke manglende tillid til revisor. 

Regnskabsbruger har stadig stor tillid til revisors arbejde og påtegning, og den er stadig med 

til at give årsrapporten en nødvendig troværdighed18.   

 

Kritikken skyldes dog den manglende kommunikation i påtegningen, da revisor ikke 

kommunikerer gennem påtegningen, et problem som i længere tid har været efterspurgt af 

regnskabsbruger19. Regnskabsbruger opnår ingen konkret information om revisors udførte 

arbejde, og derfor mener regnskabsbruger ikke, at der er behov for at forstå revisors rolle eller 

ansvar. Derimod er regnskabsbruger udelukkende interesseret i at modtage revisors 

konklusion på årsrapporten.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 The ISA 700 Auditor’s Report and the Audit Expectation Gap – Do explanations matter, Gold & Gronewold & Pott, 
2012 
17 Forventningskløft – Revisors rapportering af going concern, Bach, 2012 
18 Gold, Gronewold, Plott, ”Financial statement users’ perceptions of the IAASB’s ISA 700 Unqualified Auditors report 
in Germany and the Netherlands” (2009) 
19 Church, Davis, McCracken (2008) The Auditor’s Reporting Model: A Literature Overview and Research Synthesis, , 
Accounting Horizons Vol. 22 No. 1 s. 69-90 
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Der tegner sig et billede af, at regnskabsbruger udelukkende benytter revisionspåtegningen for 

at læse revisors konklusion. Der er intet der tyder på, at regnskabsbruger har nogen interesse i, 

at IAASB udvider ISA 700 med yderligere tekst, medmindre formålet er at belyse konkrete 

elementer fra revisionsprocessen.  

 

Da revisionspåtegningen er revisors eneste middel til at kommunikere til regnskabsbruger og 

henvise til områder, som kan have interesse for regnskabsbruger, er det interessant at se, at 

regnskabsbruger faktisk ikke læser påtegningen. Der er derfor ved at opstå en situation, hvor 

revisors eneste middel til at kommunikere med regnskabsbruger ikke eksisterer.  
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3.5 Delkonklusion på forventningskløften 

Formålet med dette afsnit var at belyse forventningskløften, hvad denne bestod af og hvordan 

denne bedst reduceres.  

 

Forventningskløften består overordnet af to elementer: revisors præstation samt samfundets 

forventninger. IAASB’s regulering af ISA 700 er et forsøg på at ændre den nuværende 

regulering og dermed revisors præstation. Det er dog gennem beskrivelsen af revisors rolle, 

ansvar og omfang af arbejde, man forsøger at reducere forventningskløften, et tiltag som også 

vil reducere samfundets forventninger til revisor.  

 

Der er dog elementer, som ikke er omfattet af Brenda Porters’ model og definition af 

forventningskløften. Som den agentteoretiske model beskriver, er det en nødvendighed for 

revisionsbranchen, at revisor er uafhængig og handler i principalens interesse. Dette skyldes, 

at revisor er ansat af principalen til at foretage revision og kontrol af principalens agent. 

Problemstillingen opstår dog, når revisor indgår i koalition med agenten, og foretager 

yderligere arbejdsopgaver, som går ud over revisionen. Dette er de i dag meget omdiskuterede 

rådgivningsydelser, som i dag udgør 56 % af Big Fours totale omsætning.  

 

Denne problemstilling har Europa Kommissionen arbejdet med i flere år nu, og forsøger at 

udarbejde forslag til, hvordan man kan begrænse revisors muligheder til at foretage 

rådgivningsydelser for principalens agent. Dette skyldes, at revisor er en professionel og 

tilhører en profession. Er den professionelle inhabil, eller er der ikke gennemsigtighed om den 

professionelles interesse, vil dette skade offentligheden og regnskabsbruger, da disses tillid 

således vil være baseret på et falsk grundlag.  

 

Ved en nærmere undersøgelse af regnskabsbrugers forventninger til revisor er der flere 

interessante fund. På trods af at IAASB har forsøgt at beskrive revisors arbejde og rolle i 

udarbejdelsen af årsrapporten, viser det sig, at regnskabsbruger ikke har samme opfattelse, 

som revisor selv har. Der er en forventning om, at revisor faktisk til en hvis grad er med til at 

udarbejde årsrapporten sammen med ledelsen.  
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Udover dette er der stadig en stor misforståelse omkring omfanget af revisors arbejde. 

Forventningen om at omfanget af revisors arbejde er væsentlig større, for at opnå 

tilstrækkeligt revisionsbevis, er urimelig høj, i hvert fald sammenlignet med den regulering 

som revisor udarbejder sit arbejde efter. Regnskabsbruger har som udgangspunkt en 

forventning om, at revisors udførte detailrevision er væsentlig mere omfangsrig, end hvad 

egentlig er gældende.  

 

Der er dog ingen beskrivelse om, hvilken type revision revisor udfører i den nuværende 

regulering, og regnskabsbruger har som udgangspunkt ingen mulighed for, at vurdere hvordan 

revisor har opnået sit revisionsbevis. Der er ingen beskrivelse af om, hvorvidt der har været 

tale om substansrevision eller detailrevision.  

 

Dette skyldes dog ikke regnskabsbrugers manglende anvendelse og læsning af 

revisionspåtegningen. Det skyldes dog nærmere den nuværende regulering, som ikke omfatter 

beskrivelse af virksomhedsspecifikke forhold. Meget tyder derimod på, at regnskabsbruger 

efterspørger virksomhedsspecifikke forhold beskrevet i revisionspåtegningen, da de selv føler 

sig nødsaget til at kigge gennem årsrapporten, for at finde de oplysninger de har brug for, for 

at træffe en økonomisk beslutning.  

 

Værdien af revisors påtegning viser sig desuden også at være ganske lav, i forhold til hvad 

IAASB’s umiddelbare forventninger og målsætninger har været. Hvor IAASB har forsøgt at 

belyse revisors rolle og ansvar, således at regnskabsbruger bedre kan forstå revisor, viser det 

sig, at regnskabsbruger ikke anvender revisionspåtegningen til dette. 

 

Derimod tegner der sig et billede af, at regnskabsbruger udelukkende anvender 

revisionspåtegningen for at læse revisors konklusion. Regnskabsbrugers anvendelse af 

revisionspåtegningen er derfor udelukkende et ja/nej stempel og ikke til yderligere brug.  

 

Årsagen til dette skyldes, at regnskabsbrugere som finansielle investorer, analytikere m.m. 

vurderer, at de selv har bedre mulighed for, at tilegne sig den nødvendige information de 

ønsker sig andre steder i årsrapporten. 
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Der tegner sig derfor et billede af, at regnskabsbruger udelukkende benytter revisors 

påtegning for at skabe troværdighed. Som udgangspunkt er revisionspåtegningen blot en 

kvalitetssikring for regnskabsbruger, således at de ved, at de udfører deres analyser ud fra 

eksisterende og sand data.  

 

Det er den manglende kommunikation i revisionspåtegningen, der er årsagen til dette, hvilket 

har resulteret i at regnskabsbruger ikke læser påtegningen. Der er en forespørgsel for, at 

revisor udvider sin påtegning og kommunikerer direkte til regnskabsbruger og beskriver 

konkrete forhold omkring den reviderede virksomhed. 

 

Konklusionen er klar. Forventningskløften er eksisterende i bedste velgående, og den er 

ganske omfattende. Regnskabsbruger har som udgangspunkt stadig tillid til revisor og hans 

arbejde og hans uafhængighed, dog er de ikke klar over omfanget af hans arbejde samt hans 

rolle og ansvar i udarbejdelsen af årsrapporten. Dette er en falsk sikkerhed for 

regnskabsbruger, da revisor ingen rolle har i udarbejdelsen af dette. 

 

IAASB’s forsøg på at revidere ISA 700 i 2006 har vist sig at fejlet. Der har ingen ændring 

været i forventningerne til revisor, derfor tegner der sig et billede af, at yderligere udvidelse af 

ISA 700 ikke vil reducere forventningskløften. Regnskabsbruger har brug for konkrete 

eksempler og beskrivelser af revisors udførte arbejde samt de forhold, som han finder for den 

enkelte virksomhed.  

 

Dette er dog i modstrid til et generelt princip fra IAASB om at skrive standardiserede 

revisionspåtegninger i et standardiseret sprog. Virksomhedsspecifikke påtegninger vil blot 

være med til at differentiere revisors produkt, hvilket som udgangspunkt ikke bør være 

muligt, da revisor tilhører en profession, hvor alle revisorer bør kunne levere samme produkt.  
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4. Redegørelse af risici og revisors kommentarer 

 

En af udvidelserne til ISA 700 er et afsnit, som skal være revisors kommentarer. Afsnittet skal 

omfatte en beskrivelse af særlige poster i årsrapporten, som kan have særlig interesse for 

regnskabsbruger samt særlige forhold og ændringer i virksomheden, som har haft indflydelse 

på udarbejdelsen af årsrapporten. Blandt andet nævnes det, at ændringer i indtægtsføringen 

kan være et forhold som revisor ville ønske at oplyse til regnskabsbruger.  

 

For at forstå nærmere hvilken værdi disse tilføjelser til revisionspåtegningen kan have, er det 

interessant at forstå, hvordan revisor selv identificerer hvilke poster, der er interessante at 

kommentere, samt hvordan revisor rent faktisk griber processen an mht. indhentning af 

tilstrækkeligt revisionsbevis vedrørende den pågældende regnskabspost.  

 

4.1 Identifikation af risici i revisionsprocessen 

Før revisor påbegynder at udføre revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis, og dermed 

mulighed for at danne en konklusion om hvorvidt der er væsentlige fejlinformationer i 

årsrapporten, er det nødvendigt for revisor at foretage risikovurderingshandlinger. Formålet 

med denne proces er, at revisor skal identificere hvilke områder i den givne virksomhed, hvor 

der kan være risici for fejlinformation.  

 

Således udfører revisor risikovurderingshandlinger for at kunne identificere eventuelle poster 

eller forhold og ændringer i virksomheden, som kan resultere i væsentlige fejlinformationer i 

ledelsens årsrapport. Ved at identificere disse mulige risici på forhånd kan revisor udarbejde 

en revisionsplan, som blandt andet indeholder detaljerede revisionshandlinger, samt omfanget 

af disse, for at skaffe tilstrækkeligt revisionsbevis.  
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4.1.1 Risikovurderingshandlinger 

Risikovurderingshandlinger udføres med det henblik, at revisor skal opnå forståelse for 

virksomheden, dens omgivelser samt eventuelle interne kontroller virksomheden skulle have 

implementeret. Det er gennem denne proces, at revisor får dannet sig et overblik over hvilke 

potentielle risici, der kan være i virksomheden, som vil medføre væsentlig fejlinformation i 

årsrapporten til regnskabsbruger. 

 

Det er ud fra disse risikovurderingshandlinger, revisor bliver opmærksom på særlige områder 

i virksomheden, som kan medføre væsentlig fejlinformation. Derfor er 

risikovurderingshandlingerne nødvendige, for at revisor kan udarbejde en detaljeret 

revisionsplan og dermed planlægge hvilke typer revisionshandlinger, der skal udføres for at 

anskaffe tilstrækkeligt revisionsbevis.  

 

Revisor har flere forskellige typer risikovurderingshandlinger. Blandt andet vil revisor som 

udgangspunkt altid tage kontakt til ledelsen, eventuelle interne revisorer samt eventuelt 

personale og ansatte af større vigtighed i virksomheden. Gennem forespørgsler vil revisor 

gennem disse personer kunne opnå en forståelse for, hvilke risici revisor skal være 

opmærksom på.  

 

Udover dette kan revisor udføre analytiske samt indledende regnskabsanalyser. Blandt andet 

kan revisor udarbejde nøgletal, indekstal m.m. og sammenligne med tidligere år. På denne 

måde vil revisor blive opmærksom på specielle forhold eller usædvanlige ændringer i 

resultater og transaktioner, hvor mulig risici og fejlinformation kan opstå.  

 

Ved identifikation af eventuelle besvigelsesrisici er det normal praksis, at revisor udarbejder 

nøgletal af årsrapporten, da store udsving i udvikling m.m. som oftest er et red flag for 

revisor. Blandt andet var IT Factory et eksempel på dette, hvor en hurtig regnskabsanalyse 

kunne have gjort revisor opmærksom på, at der er en besvigelsesrisiko20. 

 

Udover nævnte risikovurderingshandlinger har revisor mulighed for at foretage observation 

og inspektion. Blandt andet ved observation af processer i virksomheden og inspektion af 

                                                 
20 Børsen (12-12-2008), “15 røde lamper i IT Factory” 
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dokumenter og registreringer m.m. vil revisor få en større forståelse for virksomheden, hvilket 

kan være med til at understøtte de informationer, revisor har fået fra ledelsen gennem 

forespørgsler.  

 

Revisor vil benytte forskellige typer af risikovurderingshandlinger i et forsøg på at 

identificere risici, som vil medføre væsentlig fejlinformation i årsrapporten. Det er dog ikke 

alle risici, som bliver fundet i løbet af denne proces, og revisor kan meget muligt blive 

opmærksom på risici, mens han foretager sine revisionshandlinger.  

 

Ud fra ovenstående risikovurderingshandlinger udarbejder revisor således sin revisionsplan 

og planlægger dermed sine revisionshandlinger efter disse. Dog bliver dette ikke beskrevet i 

den nuværende og gældende ISA 700. I den nuværende revisionspåtegning beskriver revisor 

ikke, hvordan han identificerer risici i virksomheden, men skriver blot ”De valgte 

revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl”  

(PWC, umodificeret revisionspåtegning21) 

 

I det foreløbige udkast som IAASB har udarbejdet, er der intet der tyder på, at en beskrivelse 

af risikovurderingshandlinger indgår i revisionspåtegningen. Der er derfor ingen 

kommunikation til regnskabsbruger om, hvordan revisor identificerer risici, og derefter kan 

planlægge revisionshandlinger til at anskaffe tilstrækkeligt revisionsbevis.  

 

Man kan diskutere, hvorvidt dette er en mangel i IAASB’s forslag til en udvidet 

revisionspåtegning. Man ønsker netop at give regnskabsbruger større indsigt i revisors arbejde 

og faktiske revisionshandlinger blandt andet ved at få revisor til at beskrive, hvilke poster og 

forhold i virksomheden revisor har fundet væsentlige for sin revision. På denne måde er man 

med til at reducere forventningskløften, da regnskabsbruger bedre kan forstå, på hvilket basis 

revisor danner sin mening.  

 

Men den manglende beskrivelse af hvordan revisor rent faktisk identificerer risici, er stadig 

manglende. Hvorvidt dette har nogen værdi for regnskabsbruger i hans anvendelse af 

                                                 
21 http://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/dec-version-2011-eks-revisionspaategning-m-ledelsesberetning.jhtml 
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årsrapporten, er nok begrænset, og vil højst sandsynligt ikke have nogen indflydelse på 

regnskabsbrugers økonomiske beslutninger. Ønsker man dog at reducere forventningskløften, 

og få regnskabsbruger til at danne sig en mere rimelig forventning til revisor, ville en 

beskrivelse af, hvordan risici bliver identificeret muligvis være med til at reducere denne.  

 

Hvorvidt dette skal være en standardtekst samt beskrivelse af, hvordan revisor opnår 

forståelse for virksomheden, eller om der skal være en direkte beskrivelse af, hvilke 

risikovurderingshandlinger revisor har foretaget, er der intet entydigt svar på. Vælger man 

dog at følge det nuværende forslag af IAASB mht. kommentarer til væsentlige poster og 

forhold, er der intet, der tyder på at en beskrivelse af konkrete risikovurderingshandlinger, er 

mulige eller optimale.  

 

4.1.2 Intern kontrol 

Revisor vil nødvendigvis ikke altid gøre brug af en kontrolbaseret revision for at anskaffe sig 

tilstrækkeligt revisionsbevis, men det er stadig nødvendigt for revisor at identificere og evt. 

vurdere virksomhedens interne kontroller. Dog er det ikke et krav, at revisor opnår forståelse 

for samtlige kontroller i virksomheden eller identificerer disse, dog kun de kontroller som er 

relevante for udarbejdelsen af årsrapporten. Således skal revisor opnå en forståelse for 

relevante kontroller i virksomheden i en sådan grad, at revisor kan identificere potentielle 

risici, der kan medføre væsentlig fejlinformation i årsrapporten. 

 

Situationer hvor det dog er et krav, er blandt andet ved identifikation af betydelig risici jf. ISA 

315.29. Her er det et krav, at revisor opnår en forståelse af kontrollen samt vurderer 

kontrollens implementeret, selv i det tilfælde at revisor vælger ikke at anvende en 

kontrolbaseret revision.  

 

Det er dog ikke et krav, at revisor tester kontrollen. Test af kontrol er ikke en 

risikovurderingshandling men derimod en revisionshandling, som kun udføres i det tilfælde, 

at revisor ønsker at anskaffe revisionsbevis på grundlag af virksomhedens interne kontrol. 
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At revisor skal identificere og opnå forståelse for virksomhedens kontroller, er defineret i ISA 

315.4. Her er det et krav, at revisor opnår forståelse for 5 forskellige kontrolkomponenter i 

virksomheden. Dette omfatter blandt andet en forståelse for virksomhedens kontrolmiljø, 

vurderingsprocesser, de enkelte kontrolaktiviteter, informations- og transaktionssystemer 

samt virksomhedens egen overvågning af interne kontroller.  

 

Ovenstående forhold er i den nuværende ISA 700 regulering allerede beskrevet i 

revisionspåtegningen under revisors ansvar. Udover dette beskriver ISA 700 allerede, at 

revisor ikke har ansvar for at udtrykke en konklusion om effektiviteten af de interne kontroller 

i virksomheden. Revisor beskriver, at hans eneste ansvar er, at identificere og vurdere 

hvorvidt disse kontroller er med til, at virksomhedens ledelse kan udarbejde en retvisende 

årsrapport ud fra de pågældende interne kontroller.  

 

Som beskrevet tidligere i afsnit 3 om forventningskløften eksisterer der stadig i dag en 

forventning om, at revisor i høj grad har ansvar for udarbejdelsen af virksomhedens 

årsrapport. Dette skyldes, at der stadig i dag eksisterer tvivl fra regnskabsbrugers side om 

revisors ansvar og rolle i forhold til ledelsen.  

 

Det er derfor interessant at se, at IAASB’s seneste forslag til en revisionspåtegning ikke 

beskriver revisors ansvar i forhold til interne kontroller. Således vil det ikke længere fremgå 

af revisionspåtegningen, at revisor skal foretage en vurdering af relevante interne kontroller. 

Derimod beskriver udkastet blot ledelsens ansvar i forhold til interne kontroller, men ikke 

revisors.  

 

Man kan argumentere, at dette kan være med til at reducere forventningskløften i det omfang, 

at regnskabsbruger ikke længere forventer, at revisor har samme ansvar som ledelsen. I det 

omfang at revisor slet ikke nævner hans ansvar i forbindelse til interne kontroller, vil det være 

tydeligere for regnskabsbruger at forstå, at revisor intet har at gøre med implementering samt 

udførelsen af disse. 
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Dog skal man huske, at interne kontroller er en stor del af revisors arbejde, og i høj grad vil 

revisor anvende en kontrolbaseret revision. Set i forbindelse med at man ønsker at tilføje en 

beskrivelse af revisors ansvar i forhold til going concern, virker det besynderligt, at man 

vælger at fjerne en beskrivelse af revisors ansvar i forbindelse til interne kontroller. 

 

Hvor going concern er et forhold, der skal vurdere, om hvorvidt regnskabet skal aflægges 

efter dette princip, er interne kontroller afgørende for, hvordan hele årsrapporten er bygget op. 

Og endnu vigtigere danner interne kontroller ofte basis for revisionsbevis for revisor.  

 

Man kan argumentere, at det at revisor vurderer relevante interne kontroller, er en naturlig del 

af revisionen, og at en beskrivelse af dette er overflødig. Det samme kan dog argumenteres 

mht. going concern. Revisors ansvar i forhold til going concern er ikke blevet større, selvom 

revisor nævner dette fremadrettet i en potentiel ny påtegning. Derimod vælger man at tilføje 

dette, da dette kan have værdi for regnskabsbruger, således at man har forståelse for, at 

revisor er opmærksom på dette område. 

 

På den baggrund vurderer jeg, at en beskrivelse af revisors ansvar i forhold til interne 

kontroller er vigtigere end going concern beskrivelsen, og jeg mener derfor, at det at fjerne 

revisors ansvar i forhold til interne kontroller vil være med til at øge forventningskløften. 

Faktisk vurderer jeg, at den nuværende påtegning beskriver revisors ansvar i forhold til 

interne kontroller for vagt. 

 

”Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 

omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 

interne kontrol” (PWC, umodificeret påtegning) 

 

Hvorvidt revisor overstående beskriver, at han faktisk kan vælge at anskaffe revisionsbevis på 

baggrund af virksomhedens interne kontroller, kan argumenteres. Umiddelbart må det 

vurderes meget vagt, hvorvidt regnskabsbruger får en forståelse af, at revisor kan vælge at 

udføre en kontrolbaseret revision.  
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Derfor vurderer jeg, ud fra dette forhold, samt de forhold jeg fandt frem til i forhold til 

regnskabsbrugers forventninger til revisionsbevis, at revisor i høj grad bør beskrive 

muligheden for anvendelsen af virksomhedens egne interne kontroller. En beskrivelse af at 

revisor i høj grad kan benytte virksomhedens egne kontroller og informationer til at danne 

revisionsbevis, vil i høj grad danne lys over, hvad revisor laver og dermed reducere 

forventningskløften, især samfundets urimelige forventninger. 

 

4.2 Revisionshandlinger og revisionsbevis 

Selve revisionsprocessen omfatter flere stadier, heriblandt risikovurderingshandlinger. I sidste 

ende skal hele revisors planlægning og forarbejde gerne munde ud i konkrete 

revisionshandlinger. Formålet med disse revisionshandlinger er at skaffe tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis, således at revisor kan danne sig en konklusion på årsrapporten. Uden 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis har revisor ikke mulighed for at afgive en konklusion på 

årsrapporten, som regnskabsbruger således kan anvende efter behov.  

 

Jeg vil kigge nærmere på disse revisionshandlinger, da det er på grundlag af disse, revisor har 

skaffet revisionsbevis, således at han kan danne sig en konklusion på de forskellige risici, som 

han har identificeret tidligere i revisionsprocessen. Det er disse risici, som revisor skal 

beskrive i revisionspåtegningen, hvis det nuværende forslag fra IAASB bliver vedtaget. 

Derfor er det nødvendigt først at forstå, hvordan revisor har dannet denne konklusion. 

 

4.2.1 Definition af revisionshandlinger og revisionsbevis 

 
Det er en faglig vurdering fra revisor, der afgør, hvor meget revisionsbevis der skal opnås, for 

at revisor kan afgive en konklusion. Dette er i høj grad påvirket af identificerede risici, som 

revisor har identificeret gennem sine risikovurderingshandlinger. Desto mere risici der 

eksisterer, i desto højere grad er det nødvendigt for revisor at anskaffe sig revisionsbevis. 

 

Udover dette er der også stor forskel på revisionsbevisets kvalitet. En forespørgsel og 

bekræftelse hos ledelsen har ikke lige så stor kvalitet, som hvis revisor selv foretager en 

inspektion. Bekræftelser fra tredjemand er således et stærkere revisionsbevis end fra 
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virksomheden selv. Substansanalytiske revisionshandlinger kan f.eks. ikke bekræftes som det 

stærkeste revisionsbevis, på trods af at det er revisor selv, der udarbejder analysen, da revisors 

data typisk vil være givet af virksomheden.  

 

Revisors revisionshandlinger kan typisk kategoriseres i henholdsvis tre grupper. Test af 

kontroller, substansanalytiske handlinger samt detailrevision. Anvendelsen af de forskellige 

revisionshandlinger afhænger af, hvilken periode revisionen foregår, og hvor langt i selve 

revisionsprocessen revisor er nået.  

 

4.2.2 Test af kontroller 

 
Test af kontroller foregår typisk i løbet af året og før statusrevision og årets afslutning. 

Formålet med test af kontroller er beskrevet i ISA 330.8. Formålet er, at udføre test af de 

udvalgte kontroller som revisor ønsker at opnå revisionsbevis gennem.  

 

Typisk vil revisor teste kontroller, som dækker transaktionstunge poster og processer. F.eks. 

vil det være oplagt for revisor at teste kontroller for omsætning, da dette typisk er en post, der 

er omfattet af adskillige transaktioner, og som oftest vil være en post behæftet med risici for 

væsentlig fejlinformation i årsrapporten.  

 

Revisor tester udelukkende de kontroller, som han ønsker at opnå revisionsbevis gennem. Det 

er således allerede i planlægningen af revision, hvor revisor har opnået forståelse for de 

forskellige kontroller, at revisor vurderer, hvilke kontroller han finder passende til at dække 

de revisionsmål, han ønsker afdækket ved de forskellige risici.  

 

Det skal noteres, at revisor ikke udelukkende kan foretage en kontrolbaseret revision, og at 

han ikke kan afdække risici udelukkende ved test af kontroller. Jf. ISA 330.18 er pålagt, at 

revisor altid skal udføre substanshandlinger i forbindelse med test af kontroller for at opnå 

tilstrækkeligt revisionsbevis.  
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Revisor har typisk fire forskellige revisionshandlinger ved test af kontroller. Forespørgsel22, 

observation23, inspektion24 samt genudførelse af kontrollen25. Det er en faglig vurdering fra 

revisor, der er afgørende for hvilken revisionshandling der vælges. Omfanget af test af 

kontroller, dvs. antallet af stikprøver der skal foretages, afhænger typisk af frekvensen af 

kontrollens udførelse samt en faglig vurdering af revisor.  

 

4.2.3 Substansanalytiske revisionshandlinger 

 
Substansanalytiske revisionshandlinger er analyser og skøn foretaget af revisor for at estimere 

forventede resultater eller for at opdage udsving på transaktioner og regnskabsposer, som kan 

skyldes fejl. Typisk vil substansanalytiske revisionshandlinger blive foretaget som led i 

statusrevisionen, da revisor skal sammenholde hans analyser, med de bogførte værdier 

virksomheden har oplyst.  

 

Revisor kan som udgangspunkt opnå meget revisionsbevis ved at kombinere test af kontroller 

med substansanalytiske handlinger, og medmindre der er tale om betydelig risici, vil dette i 

mange tilfælde være tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

 

Revisor vil som udgangspunkt foretage substansanalytiske revisionshandlinger på poster, der 

er transaktionstunge. Ideen bag substansanalytiske revisionshandlinger er, at revisor kan 

forudsige den bogførte værdi på virksomhedens regnskabsposter på statusdagen ud fra 

analytiske handlinger. Revisor vil sammenligne værdier fra tidligere år, anvende 

virksomhedens egne budgetter og prognoser samt sammenligne med brancheforhold og ud fra 

dette udarbejde et estimat til den endelige bogførte værdi ved status.  

 

I de tilfælde hvor revisors forventninger og estimater vurderes at være rimelige og stemme 

acceptabelt overens med de bogførte værdier, har revisor opnået revisionsbevis og kan 

dermed konkludere, at der ikke er risiko for fejlinformation på den post. I det tilfælde at de 

                                                 
22 ISA 500.A22-A25 
23 ISA 500.A17 
24 ISA 500.A14-A16 
25 ISA 500.A20 
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bogførte værdier viser sig at afvige voldsomt fra revisors estimater, vil revisor være nødsaget 

til at foretage yderligere revisionshandlinger for at afdække risikoen.  

 

4.2.4 Detailrevision 

 
Detailrevision er revisionshandlinger, hvor revisor ønsker at opnå revisionsbevis gennem 

direkte dokumentation. Detailrevision kan således beskrives som revisors ”fysiske” arbejde, 

hvilket ofte er mere tidskrævende og derfor mere omkostningsfuldt end andre 

revisionshandlinger. Revisionsbevis opnået gennem detailhandlinger betragtes dog også som 

det stærkeste, da revisor selv indhenter revisionsbevis i form af dokumentation. 

 

Detailrevision vil typisk være gennemgang af eksterne og interne bilag, afstemninger samt 

eksterne bekræftelser som f.eks. engagementsbekræftelser, saldomeddelelser m.m. Dette er 

dog en tidskrævende proces og væsentlig mere omkostningsfuld, og revisor vil derfor som 

hovedregel altid anvende stikprøverevision af disse. Omfang af stikprøver m.m. er en faglig 

vurdering af revisor.  

 

Detailrevision skal altid anvendes i tilfælde af betydelig risici, da dette er det stærkeste og 

mest egnede revisionsbevis, revisor kan opnå jf. ISA 330.21. 

 

4.2.5 Revisors kommentarer samt gennemsigtighed 

 
I den nuværende ISA 700 regulering er der intet krav om, at revisor skal oplyse eller 

kommunikere til regnskabsbruger, hvilken type revisionsstrategi revisor har valgt at anvende i 

sin revision samt hvilke revisionshandlinger, der er anvendt.  

 

I den nuværende påtegning er revisors valg af revisionshandlinger samt anskaffelse af 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis beskrevet [De valgte revisionshandlinger afhænger af 

revisors vurdering...] og ”Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion” (PWC, umodificeret påtegning) 
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Det er således en faglig og professionel vurdering af revisor, der er afgørende for hvilke 

revisionshandlinger samt hvilken revisionsstrategi, der benyttes i revisionen. Da 

regnskabsbruger ikke har den samme faglige baggrund som revisor, må det antages, at det har 

begrænset værdi for regnskabsbruger at vide, i hvilket omfang revisor har anvendt 

substansanalytiske revisionshandlinger samt antallet af stikprøver på diverse regnskabsposter.  

I det seneste udkast fra IAASB er det revisors rolle at beskrive hvilke forhold i virksomheden, 

som kunne have særlig interesse for regnskabsbruger. Man må således vurdere, at disse er 

områder, hvor der kunne være risici for fejlinformation, og da disse vurderes af revisor at 

have interesse for regnskabsbruger, må de nødvendigvis blive revideret.  

 

I de eksempler IAASB har udarbejdet i forbindelse med sit udkast, nævnes der blandt andet 

forhold, som revisor kunne vurdere være af særlig interesse for regnskabsbruger. IAASB 

nævner bl.a. i sit udkast eksempler som revision af goodwill, regnskabsmæssige skøn, interne 

kontroller og ændringer af disse m.m26. Som IAASB selv beskriver det, er det forhold som er 

[… likely to be most important to users’ understanding of the audited financial statements as 

a whole…] Formålet med disse er således at oplyse regnskabsbruger om forhold, som revisor 

vurderer at være af stor interesse for regnskabsbruger.  

 

Endnu mere interessant beskrives der desuden, hvilke revisionshandlinger revisor har anvendt 

i sin revision af disse poster. Blandt andet i revision af regnskabsmæssige skøn beskriver 

revisor anvendelsen af substansanalytiske revisionshandlinger som udarbejdelsen af sine egne 

skøn og sammenligner disse med ledelsens. Revisor har desuden inddraget ekspertviden fra 

specialister, hvilket er et krav jf. ISA 540.14.  Revisor konkluderer herpå, at ledelsens skøn 

ikke afviger væsentligt fra revisors beregninger og vurderer derfor, at tilstrækkeligt 

revisionsbevis er opnået.  

 

Overstående tiltag af IAASB vurderer jeg, er et stort skridt mod reducering af 

forventningskløften. Som nævnt i afsnit 3, kan der tegnes et billede af, at der er urimelige 

forventninger til omfanget af revisors revisionshandlinger samt valg af revisionsstrategi. Ved 

en beskrivelse af revisors faktiske revisionshandlinger ved poster som er af særlig interesse 

for regnskabsbruger, vil man i høj grad reducere forventningskløften i forhold til omfanget af 

                                                 
26 Bilag 2 
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revisionshandlinger. Dette skyldes, at revisor allerede nu henleder regnskabsbruger til 

forhold, der kan være interessant for disse, og også beskriver hvilken type 

revisionshandlinger, der er anvendt til revision af disse. Således vil regnskabsbruger få et 

direkte billede af, hvordan revisor har afdækket risici, og på hvilken baggrund revisor har 

opnået sit revisionsbevis. Forhold som i høj grad har været medvirkende til 

forventningskløften, da regnskabsbruger har haft urimelige krav til omfanget af revisors 

revision. 

 

Der er dog også ulemper ved dette. Revisor kan som udgangspunkt ikke vide hvilke forhold, 

risici samt regnskabsposter, som har særlig interesse for regnskabsbruger, og han kan blot 

foretage en vurdering af dette. I det omfang revisor ikke beskriver forhold, som er interessante 

for regnskabsbruger, vil denne regnskabsbrugers interesser ikke være opfyldt, og 

forventningskløften vil dermed ikke være reduceret.  

 

Samtidig kan man frygte, at regnskabsbruger kigger ”blindt” på revisors udtræk af relevante 

forhold, og ligefrem vurderer, at der ikke er andre forhold, som kan være af interesse. Man 

kan dermed frygte, at der kommer en endnu større forventning til revisor, i form af at han 

beskriver samtlige forhold i virksomheden, som kan være af interesse, og præsenterer disse i 

sin revisionspåtegning. Man kan forestille sig en situation, hvor regnskabsbruger ligefrem 

ikke tænker selv, men lader revisor foretage de finansielle overvejelser på vegne af 

regnskabsbruger, hvilket langt fra er hensigten.  

 

Revisors kommentarer skal dog ikke misforstås med den modificerede påtegning, og revisor 

understreger også klart i IAASB’s udkast, at der ikke er tale om en modificeret påtegning, 

blot forhold som kan have interesse for regnskabsbruger.  
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4.3 Betydelige risici og ansvar  

På trods af at IAASB’s forslag involverer forhold, risici m.m. som kan være interessante for 

regnskabsbruger, og nu er en del af revisors påtegning i form af revisors kommentarafsnit, er 

der stadig ingen kommunikation om betydelig risici eller revisors ansvar i forhold til disse. 

Betydelige risici er risici hvis effekt, hvis fejlen indtræffer, ville medføre stor fejlinformation i 

årsregnskabet og dermed påvirke regnskabsbruger. Det må derfor vurderes yderst væsentligt 

for regnskabsbruger. 

 

Jeg vil derfor redegøre for betydelig risici, revisors rolle og ansvar i forhold til disse samt 

hvordan revisor skal håndtere betydelig risici. Jeg vil derefter vurdere, hvilken indflydelse 

dette har på forventningskløften, at disse risici ikke er omfattet af det seneste udkast til ISA 

700’s revision. 

 

4.3.1 Betydelige risici og revisionshandlinger 

 
En af revisors absolut vigtigste roller er identifikationen og afdækkelsen af betydelige risici. 

Revisor planlægger sin revision ud fra konceptet om at identificere væsentlige fejl, fejl som 

hvis de ikke fremgik af regnskabet, ville have indflydelse på regnskabsbrugers økonomiske 

beslutninger og overvejelser. Det er dog ikke alle fejl, som højst sandsynligt er væsentlige for 

regnskabsbruger, og det er ikke alle risici, der sandsynligvis indtræffer.  

 

Der er derimod fejl og risici, hvis effekt ville føre til væsentlig fejlinformation i 

årsregnskabet, og hvor sandsynligheden for at fejlen indtræder, er meget stor. Sådanne risici 

kaldes betydelige risici. Revisor skal altid være ekstra opmærksom på disse, og afdækkelsen 

af disse risici vil altid være en topprioritet. Figur 4.1 illustrer hvorledes betydelig risici 

defineres.  
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Figur 4.1 

 
Betydelige risici er således langt mere alvorlige end andre iboende risici, revisor identificerer. 

ISA 315.28 angiver desuden kriterier, som revisor kan anvende i tilfælde af, han identificerer 

betydelige risici. Blandt andet er besvigelsesrisici en betydelig risiko i tilfælde af, at dette kan 

medføre væsentlig fejlinformation. Høj grad af subjektivitet af regnskabsmæssige skøn kan 

desuden medvirke til, at dette skal betragtes og behandles som betydelig risiko. 

 

Ved betydelig risici kan revisor ikke udelukkende anvende substansanalytiske 

revisionshandlinger til at afdække risikoen jf. ISA 330.21 eller kontrolbaseret revisionsbevis. 

Det er altid et krav, at revisor foretager en form for detailrevision ved betydelig risici, da 

effekten af fejlinformation af disse vil kræve en modifikation af årsrapporten, i så fald revisor 

ikke får afdækket disse.  

 

4.3.2 Betydelige risici og den reviderede ISA 700 

 
Betydelige risici er som beskrevet, risici hvis effekt ville medføre til væsentlig fejlinformation 

og dermed have stor indflydelse på regnskabsbrugers økonomiske beslutninger. Man må 

derfor som udgangspunkt argumentere, at hvis en fejl i denne regnskabspost eller et givent 

virksomhedsforhold kan være af stor værdi for regnskabsbruger, så må postens/forholdets 

korrekte bogførte værdi også have stor interesse for regnskabsbruger.  
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Det er derfor bemærkelsesværdigt, at man vælger i revisors kommentarer at beskrive forhold i 

virksomheden, som man vurderer interessante for regnskabsbruger, men at man ikke 

beskriver og kommunikerer klart til regnskabsbruger, hvilke betydelige risici revisor har 

identificeret, og efterfølgende afdækket med revisionshandlinger samt hvilke 

revisionshandlinger.  

 

Jf. ISA 240.26 vil revisor altid have forhåndsantagelse om, at der eksisterer besvigelsesrisiko 

tilknyttet indregning af indtægter og dermed omsætningsposten, hvilket oftest vil være en 

væsentlig regnskabspost for regnskabsbruger. Der bliver dog ikke nævnt et eksempel på 

omsætningsposten i revisors kommentarer, selvom en beskrivelse af postens risici samt de 

anvendte revisionshandlinger i høj grad ville have værdi for regnskabsbruger og, i form af 

beskrivelsen af revisionshandlinger, være med til at reducere forventningskløften.  

 

Ovenstående er et eksempel på en betydelig risiko, som revisor kan vælge at inddrage i sine 

kommentarer, dog har IAASB valgt ikke at inddrage dette i sine eksempler. Man kan dog 

argumentere for, at IAASB’s udkast kun illustrerer enkelte eksempler, og at ovenstående 

regnskabspost vil blive inddraget i praksis, da dette er interessant for regnskabsbruger. 

Således er de illustrerede eksempler blot afgrænsede fra, hvordan praksis ser ud, og i så fald 

IAASB’s forslag bliver vedtaget, ville ovenstående situation blive beskrevet af revisor.  

 

Ovenstående mener jeg dog ikke er tiltænkt grundet eksemplet vedrørende regnskabsmæssige 

skøn. I det eksempel IAASB har beskrevet, har revisor anvendt ekspertviden jf. ISA 540.14, 

hvilket er et krav. Dog er dette kun et krav i det omfang, at der er risici for fejlinformation. Er 

der dog betydelige risici forbundet med regnskabsmæssige skøn, skal revisor foretage 

yderligere revisionshandlinger end dem beskrevet i ISA 540.14, men også udføre 

revisionshandlinger jf. ISA 540.15. Dette indebærer blandt andet revisionshandlinger, der 

vurderer og beskriver ledelsens alternative vurderinger, forudsætninger udfald m.m. 

Revisionen skal desuden omfatte en rimelighedsvurdering af virksomhedens forudsætninger 

samt ledelsens egnethed til at foretage denne vurdering.  

 

Ovenstående revisionshandlinger jf. ISA 540.15 er ikke beskrevet af revisor i IAASB’s 

udkast, og jeg konkluderer dermed, at der ikke er tale om en betydelig risiko. I det tilfælde at 
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der er tale om en betydelig risiko, men revisor kun beskriver det til regnskabsbruger som en 

normal iboende risiko, vil man blot øge forventningskløften, da selve formålet med revisors 

kommentarer er at kommunikere til regnskabsbruger væsentlige fund og forhold.  

De resterende kommentarer som der fremgår i udkastet, vurderer jeg desuden ikke til at være 

betydelige risici, da der ikke er beskrevet detailhandlinger, som er et krav i tilfælde af 

identificerede betydelige risici. Og da revisor ikke klart og tydeligt beskriver, at dette er en 

betydelig risiko, vurderer jeg, at hensigten på ingen måde er at oplyse regnskabsbruger om 

denne type risici.  

 

Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved selve formålet til revisors kommentarer. I så fald 

man ikke ønsker at beskrive de absolut vigtigste og mest væsentlige forhold i revisors 

revision, betydelige risici, hvorfor beskrive forholdet generelt? IAASB argumenterer, at 

formålet med revisors kommentarer er at give regnskabsbruger information, som kan have 

værdi for regnskabsbruger i deres økonomiske beslutning27. Formålet er desuden, at revisor 

kan henlede til information og forhold og beskrive disse. Forhold som er direkte fundamentale 

for regnskabsbrugers forståelse for regnskabet og rapporteringen28. 

 

Min personlige vurdering og mit argument er dog, at betydelige risici er absolut fundamentale 

elementer i forståelsen af revisors arbejde, da risici for effekt er sandsynlig, og hvor effekten 

kan medføre væsentlig fejlinformation. IAASB argumenterer dog, at betydelige risici i høj 

grad ville have værdi for regnskabsbruger i revisors kommentarer, men at der er andre og 

vigtigere forhold, som revisor hellere bør beskrive. Jeg citerer: 

 

[...significant risks should not be the primary consideration because there often are other 

matters that involve significant auditor judgement, or for which the auditor has assessed the 

risk of material misstatement as high] (IAASB, Improving the auditors report – Paragraf 44) 

 

Således argumenterer IAASB at revisor hellere bør beskrive forhold, hvor der er risici for 

væsentlig fejlinformation, men hvor sandsynligheden er lav frem for betydelige risici, der 

                                                 
27 IAASB, Improving the auditors report, 2012,  Paragraf 35, bilag 5 
28 IAASB, Improving the auditors report, 2012, Paragraf 40, bilag 6 
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også medfører væsentlig fejlinformation. Dette må være tilfældet, da definitionen på 

betydelige risici er høj sandsynlighed og væsentlig fejlinformation.  

Ydermere skriver IAASB i forhold til inddragelsen af betydelige risici: 

 

”In addition, the concept of significant risk may not be as easy for users to understand as 

terms such as judgement and uncertainty”  

 

IAASB argumenterer ligefrem, at regnskabsbruger ikke er i stand til at forstå begrebet 

betydelige risici. Regnskabsbruger kan derimod bedre forstå revisors vurderinger samt andre 

forhold i revisionen, som har været relevante for revisor og hans gennemførelse af revision. 

Derfor er målet, at revisors kommentarer blot skal beskrive forhold, der har involveret skøn 

fra ledelsen, væsentlige transaktioner samt forhold, som har været væsentlige for revisors 

revision29. 

 

Således er det IAASB’s vurdering, at frem for at beskrive betydelige risici, som vurderes i høj 

grad at have interesse for regnskabsbruger, og som i høj grad er et kerneelement i revisors 

arbejde, vil det have større værdi for regnskabsbruger at få beskrevet særlige forhold fra 

revisionen, som revisor har taget stilling til.  

 

Min vurdering er, at dette er under al kritik og direkte uetisk af flere grunde. Hvis formålet 

med denne revision af ISA 700 er at give regnskabsbruger forståelse for revisors revision og 

centrale elementer af virksomheden, må betydelige risici absolut være det første, man ønsker 

at kommunikere til regnskabsbruger. At argumentere at regnskabsbruger ikke er i stand til at 

forstå det, men kan forstå mindre vigtige forhold, er et meget vagt argument i min optik.  

 

Set i perspektivet med den agentteoretiske teori vurderer jeg her, at revisor langt fra servicerer 

regnskabsbrugers interesse, men i høj grad har ledelsens interesser for øje. Ledelsen ønsker 

som udgangspunkt ikke at skille sig ud i mængden af virksomheden, og er blot interesseret i 

at få en umodificeret påtegning med så få kommentarer som muligt, hvilket er selve 

grundideen bag agentteorien. I det tilfælde at ledelsen ønskede fuld kommunikation til 

regnskabsbruger, ville ansættelsen af revisor være unødvendig. Men i dette tilfælde formår 

                                                 
29 IAASB, Improving the auditors report, 2012, Paragraf 45, Bilag 7 
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virksomheden ikke at præsentere væsentlige forhold i revisionen, som i høj grad kan have 

interesse for regnskabsbruger, men bliver derimod blot bidt af med beskedne forhold, som 

ikke kan vurderes som betydelige for revisor. Hav i mente at dette er revisors påtegning og 

kommentarer til netop revisionen, ikke for virksomheden som helhed.  

 

Min vurdering er, at dette grænser til direkte lobbyisme fra IAASB’s side, og langt fra har til 

formål at øge værdien af påtegningen for regnskabsbruger. I dette tilfælde bliver 

regnskabsbruger præsenteret for forhold, som de vurderer absolut essentielle for revisionen, 

hvilket det til en hvis grad er, dog ikke af samme betydning som betydelige risici. Det er 

ydermere interessant at konstatere, at man ikke ønsker at kommentere besvigelsesrisici på 

omsætningsposten på trods af formodningsreglen samt væsentligheden af denne post. Årsagen 

er højst sandsynlig, at det fra ledelsens perspektiv langt fra er gunstigt, at revisor 

kommenterer omkring besvigelser åbenlyst i revisionspåtegning, på trods af at dette kan 

medføre væsentlig fejlinformation. At besvigelser ligefrem kan være tabu for revisor at 

kommentere på trods af deres væsentlighed, på trods af deres vigtige rolle i revisionen, er 

ærgerligt, især for regnskabsbruger. Jeg mener ikke, det er i regnskabsbrugers interesse ikke 

at få beskrevet dette i revisors kommentarer, blot for at virksomheden ikke skiller sig ud i 

mængden.  

 

Et yderligere argument for at IAASB ikke ønsker at kommentere betydelige risici, kan netop 

skyldes den potentielle mediestorm, det kan resultere i, hvis revisor rent faktisk har 

identificeret en betydelig risiko og anskaffet revisionsbevis til at udarbejde en konklusion på 

denne. I tilfælde af at fejlen indtræffer, på trods af revisor har revideret denne, ville dette højst 

sandsynligt medføre en ualmindelig hård kritik af revisor, og dermed et tillidsknæk. Dette 

skyldes, at regnskabsbruger som udgangspunkt vil forvente at en revideret post, som 

udgangspunkt kan garanteres som ubehæftet med fejl. I så fald vil regnskabsbruger blot 

opleve en falsk tillid til revisor og opleve en falsk kommunikation i revisionspåtegningen.  

 

Resultatet af en sådan situation, hvor man direkte kan argumentere, at revisor havde 

identificeret risikoen, ville føre til en argumentation om, at revisors præstation ikke var udført 

tilstrækkeligt. Dette ville i høj grad kunne medføre erstatningsansvar samt skade hele 
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revisionsprofessionen som helhed. En konsekvens som på langt sigt ville kunne medføre 

yderligere revisionshandlinger, højere revisionshonorarer og dermed lavere profit.  

4.4 Standardsprog modsat situationsbestemt  

Hvorvidt den reviderede påtegning bør indeholde situationsbestemt kommunikation til 

regnskabsbruger, eller om det fortsat skal være et standardiseret sprog, revisor anvender i sin 

revisionspåtegning, har også været til diskussion i IAASB.  

 

Den umiddelbare konklusion har været, at revisor fortsat skal anvende standardiserede tekster 

og beskrivelser i sin påtegning. Den eneste undtagelse må dog åbenlyst være revisors 

kommentarer, der som udgangspunkt vil variere fra virksomhed til virksomhed grundet de 

forskellige forhold. 

 

I dette afsnit vil jeg vurdere, hvorfor revisor anvender standardtekster og beskrivelser i sin 

revisionspåtegning, og hvilken indflydelse dette har på forventningskløften samt revisors 

kommunikation til regnskabsbruger.  

 

4.4.1 Anvendelsen af standardsprog 

 
Et af hovedargumenterne for anvendelsen af standardiseret sprog skyldes, at revisor er 

professionel og dermed tilhører en profession. Der vil således være en forventning om, at 

samtlige revisioner foretaget efter ISA’erne har samme høje kvalitet. Således vil en revision 

foretaget efter IAASB’s standarder have samme høje kvalitet, uanset hvilken revisor man 

ønsker anvendt. Ligeledes som man forventer, at uanset hvilken læge man besøger, vil man få 

den samme høje kvalitet af behandling.  

 

IAASB anerkender stadig dette behov for et standardiseret revisionsprodukt, men forsøger 

gennem revisors kommentarer, samt beskrivelse af going concern forhold, at finde en 

mellemvej for således at have et højt kvalitetsmærke, men samtidig beskrive specifikke 

forhold for hver virksomhed for således at reducere forventningskløften30. 

 

                                                 
30 IAASB, Improving the auditors report, 2012 , paragraf 21, Bilag 8 
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Revisor vil dog ikke få fuld frihed i sine kommentarer. IAASB argumenterer, at for at 

regnskabsbruger stadig kan forstå revisors kommentarer, er det nødvendigt for IAASB at 

udarbejde standarder, der vil guide revisor til bedst muligt at udarbejde sine kommentarer. 

Således vil IAASB i fremtiden arbejde på guidelines, som revisor kan følge, således at hans 

kommentarer bliver forståelige for regnskabsbruger. Således sikrer man at revisors 

kommentar, lige så vel som revisors konklusion, kan forstås globalt31.  

 

4.4.2 Regnskabsbruger og standardsprog 

 
Som beskrevet i afsnit 3 omkring forventningskløften har værdien af revisionspåtegning ringe 

værdi for regnskabsbruger grundet den manglende kommunikation til regnskabsbruger, og 

meget tyder endda på, at regnskabsbruger udelukkende læser revisionspåtegningen med 

henblik på at læse revisors konklusion alene32.  

 

Der er dog intet, der tyder på, at revisionspåtegningen får tilført værdi ved anvendelsen af 

standardbeskrivelser på trods af, at IAASB argumenterer for dette. Dette ses tydeligt, da 

IAASB ønsker at tilføre yderligere standardforklaringer omkring revisors rolle og ansvar i 

deres seneste udkast til ISA 70033. IAASB argumenterer, at der er tydelige indikationer, at 

dette har været med til at reducere forventningskløften, samt at yderligere beskrivelser vil øge 

reduceringen. 

 

Denne yderst besynderlige konklusion har IAASB baseret på rapporter, som var medvirkende 

til, at man ønskede at revidere ISA 700. Blandt andet har rapporten fra 2009 af Gold, 

Gronewold og Pott34 været medvirkende til IAASB’s revision af ISA 700. Og det er blandt 

andet på baggrund af denne rapport, at ISA 700 fortsat argumenterer, at beskrivelser kan 

reducere forventningskløften.  

 

Dog er konklusionen på denne rapport, at beskrivelser ikke hjælper til at reducere 

forventningskløften, tværtimod har IAASBs revision af ISA 700 i 2006 været med til at øge 
                                                 
31 IAASB, Improving the auditors report, 2012 , paragraf 47 & 49, Bilag 9 
32 Gray, Turner, Coram, Mock  The communicative value of the auditors report (2011) 
33 IAASB, Improving the auditors report 2012, paragraf 81, Bilag 10 
34 Gold, Gronewold, Pott, Financial statement users’ perceptions of the IAASB’s ISA 700 unqualified auditors report in 
Germany and the Netherlands, 2009 
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forventningskløften, da regnskabsbruger i højere grad har misforstået revisors rolle og ansvar. 

Denne konklusion kom Gold, Gronewold og Pott frem til i en lignende rapport igen 201235.  

 

IAASB’s argumentation synes således ikke at være baseret på de undersøgelser, som de selv 

har præsenteret som beslutningsgrundlaget på deres konklusioner, hvilket gør det svært at 

argumentere, hvorfor yderligere standardbeskrivelser skulle reducere forventningskløften. 

 

Dette kombineret med at IAASB ønsker at udarbejde guidelines til revisors kommentarer, gør 

at man i høj grad kan frygte, at revisor således vil fortsætte med anvendelsen af 

standardbeskrivelser. Da alle virksomheder ikke har de samme forhold og risici, kan man dog 

forestille sig, at kommentarer omkring regnskabsmæssige skøn vil gå igen og således se ens 

ud i samtlige revisionspåtegninger.  

 

Regnskabsbruger vil derfor næppe drage værdi af disse kommentarer, i det tilfælde at de ikke 

kommer med anvendelig information. Idéen er netop, at kommentarerne skal være specifikke 

for netop den enkelte virksomhed, således at regnskabsbruger kan inddrage dette i sine 

økonomiske beslutninger. Og det er således det, revisor har vurderet vigtigst, som han således 

skal inddrage i sine kommentarer. Vurderer revisor dog gang på gang, at regnskabsmæssige 

skøn mm. altid er det vigtigste, vil regnskabsbruger blot anse dette som standardtekst, og 

således vil forventningskløften ikke være reduceret.  

 

4.5 Væsentlighedsniveau 

Da væsentlighedsniveau er et helt centralt element i revisors revision, vil jeg kort redegøre 

for, hvordan væsentlighedsniveau skal forstås, dens formål, samt hvorledes revisor udarbejder 

væsentlighedsniveauet. Herefter vil jeg analysere regnskabsbrugers synspunkt på 

væsentlighedsniveau, hvordan dette kan differentieres for den enkelte regnskabsbruger, samt 

vurdere værdien det ville tilføre, at revisor beskrev væsentlighedsniveauet i sin påtegning, 

som blandt andet er foreslået af Europa Kommissionen. 

 

                                                 
35 Gold, Gronewold, Pott, The ISA 700 Auditor’s Report and the Audit Expectation Gap – Do explanations matter,  
(2012) 
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4.5.1 Formål og fastlæggelse af væsentlighedsniveau 

 
Allerede i planlægningsstadiet af revisionen skal revisor udarbejde et væsentlighedsniveau36. 

Det er en faglig vurdering af revisor, der er afgørende for et givent væsentlighedsniveau, dog 

skal væsentlighedsniveauet fastsættes på et niveau, der tager udgangspunkt i 

regnskabsbrugers forventninger. Information, eller manglen på denne, er væsentlig i det 

omfang, at det ville have indflydelse på regnskabsbrugers økonomiske beslutninger truffet på 

baggrund af årsregnskabet. Det er således revisors opgave at fastsætte et væsentlighedsniveau, 

og derefter identificere eventuelle fejlinformationer i regnskabet, som enkeltvist eller samlet 

ville betragtes væsentligt og dermed påvirke regnskabsbrugers økonomiske beslutninger.  

 

Fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet vil revisor efterfølgende udarbejde efter et 

regnskabsmæssigt benchmark. Dette ville typisk for de fleste virksomheder og revisioner 

være resultat før skat, dog kan revisor sagtens vælge at anvende benchmarks som omsætning, 

egenkapital m.m. Det er en faglig og professionel vurdering af revisor, der er afgørende for 

hvilket benchmark, man ønsker at anvende, dog stadig med det formål at det skal servicere 

regnskabsbrugers informationsbehov. Ved revision af en virksomhed som ikke har til formål 

at generere overskud, f.eks. en offentlig virksomhed, ville det ikke være relevant at anvende 

resultat før skat, men derimod muligvis være mere fordelagtigt at anvende omkostninger som 

benchmark.  

 

Ud fra det valgte benchmark vil revisor anvende en procentsats til fastlæggelse af 

væsentlighedsniveau. Således benchmarket er resultat før skat, vil revisor anvende et 

væsentlighedsniveau, der svarer til 5-10 %37 alt efter de relevante forhold i virksomheden. 

Den anvendte procentsats er afgjort af forskellige faktorer i virksomheden som f.eks. 

gældsforhold m.m. Har virksomhedens bestemte lånebetingelser, ville det bl.a. være 

ineffektivt at anvende et væsentlighedsniveau, der ikke tager hensyn til dette. 

 

 
 

                                                 
36 Jf. ISA 320.10 
37 Dette er blot et eksempel og kan variere fra revisor til revisor  
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4.5.2 Regnskabsbruger og væsentlighedsniveau 

 
I revisionspåtegningen beskriver revisor ikke væsentlighedsniveauet på trods af dens 

vigtighed i revisionsprocessen. Dette på trods af at væsentlighedsniveauet faktisk er 

udarbejdet og anvendt for at imødekomme regnskabsbrugers interesse. Det er væsentligt i 

forhold til regnskabsbrugers ønske. Dog indgår revisor ikke i en dialog med regnskabsbruger 

omkring væsentlighedsniveauet, og det er revisor selv, der fastsætter dette ud fra en vurdering 

om, hvad revisor tror, regnskabsbruger kunne finde væsentligt og af betydning for sine 

økonomiske beslutninger.  

 

En udmærket illustration af dette kan findes i Enron skandalen. Enron skulle foretage en 

korrektion af sine regnskaber, da disse viste sig at indeholde fejl, hvor et overskud på 105 

millioner dollars skulle reduceres til et overskud på 54 millioner dollars. Dette betød en fejl i 

regnskabet på 51 millioner dollars. Revisionsstuderende på Handelshøjskolen CBS blev i april 

2012 spurgt, hvorvidt man vurderede, at dette ville være væsentlig for regnskabsbruger, og 

om dette skulle oplyses i revisionspåtegningen38. Resultatet viste at 79 % mente, at dette var 

væsentligt, og dermed skulle kommenteres i revisors påtegning. Dog viste det sig, at den 

daværende revisor for Enron valgte ikke at kommentere dette for regnskabsbruger, grundet at 

man havde valgt at bruge et væsentlighedsniveau på 10 % af resultatet. Således måtte det 

konstateres, at en fejl på 51 millioner dollars ikke var væsentligt for regnskabsbruger, da 

revisor vurderede, at alt under 56 millioner dollars ville være uvæsentligt39.  

 

Ovenstående blev naturligvis til en medieskandale, og eksemplet er også ekstremt, da dette 

ikke var det eneste problem i Enron. Dog illustrerer historien meget godt problemstillingen 

mht., at revisor fastsætter et væsentlighedsniveau, som regnskabsbruger ikke er fortrolig med. 

Revisor kan umuligt tilgodese alle regnskabsbrugers interesser, da for nogle regnskabsbrugere 

ville selv 1.000 kroner vurderes væsentligt. For nogle investorer er det dog princippet, der er 

afgørende, hvor det argumenteres, at i det omfang revisor er bekendt med en fejl, bør denne 

rettes40.  

 

                                                 
38 Forelæsning 4 april 2012, CBS, forelæser Kim Klarskov Jeppesen 
39 Brody & Lowe & Pany, Could $51 million be immaterial when Enron reports income of $105 million? , 2003 
40 Leif Højskov, Skal fejl i årsregnskabet rettes?, 1995 
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I IAASB’s seneste udkast til en revisionspåtegning har man valgt ikke at inddrage 

væsentlighedsniveauet, på trods af at dette øger forventningskløften. Regnskabsbruger har 

stadig stor tillid til revisor, og det arbejde han udfører, og mener i høj grad, det fører til 

sikkerhed mht. årsregnskabet41. Revisor beskriver også i revisionspåtegningen, at 

konklusionen ikke er en garanti for, der ikke eksisterer væsentlig fejlinformation, men at dette 

blot er en sikkerhed.  

 

Revisor beskriver dog ikke, hvad han vurderer væsentlig på regnskabsbrugers vegne. Og i det 

tilfælde at regnskabsbruger har en forventning om, at revisor retter alle fejl han støder på, 

samt at han rapporterer disse fejl, vil dette medføre, at forventningskløften bliver øget. Enron 

historien er et godt eksempel på, hvordan ualmindeligt store beløb pludselig bliver vurderet 

uvæsentlige grundet anvendelsen af kvantitative metoder af revisor, hvor en kvalitativ 

vurdering af 50 revisionsstuderende vurderede, at dette altid vil være væsentligt. Beskriver 

revisor sit væsentlighedsniveau, vil dette reducere forventningskløften, da regnskabsbruger 

får et indblik i hvilken grad af fejlinformationer, revisor ønsker afdækket.  

 

4.6 Kommentarer fra FSR og FEE 

Da IAASB blot har udarbejdet et udkast, har de præsenteret dette til de respektive 

revisionsorganisationer globalt. Formålet har været at indgå i en dialog og finde eventuelle 

mangler og kommentarer i udkastet for dermed at forbedre det yderligere. Både FEE42 samt 

FSR har kommenteret på udkastet, og deres vurdering er klar. Den umiddelbart største mangel 

i revisors kommentarer er en forklaring af betydelige risici. FEE udtrykker klart, at betydelige 

risici er den absolut største mangel, da dette er et helt centralt element i revisors arbejde. 

Samtidig ønsker man ikke, at revisors kommentarer skal ses som yderligere standardtekst og 

beskrivelser. Udover dette argumenterer FEE, at det ikke er revisors rolle at guide 

regnskabsbruger i økonomiske beslutninger m.m., samt kommentere hvilke poster 

regnskabsbruger bør inddrage i sine økonomiske beslutninger. Revisor skal blot beskrive de 

vigtigste elementer i sin revision, betydelige risici og skabe større forståelse for revisors rolle 

og arbejde.  

                                                 
41 Gold & Gronewold & Plott, 2009 
42 Søsterorganisation for IAASB som repræsentere 700.000 revisorer i Europa  
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På trods af disse kommentarer fra både FEE og danske FSR, samt andre 

revisororganisationer43, har IAASB ikke kommenteret yderligere på tilføjelsen af betydelige 

risici. IAASB er derimod gået videre i processen, og er på nuværende tidspunkt i gang med at 

udarbejde eksempler på, hvordan ISA 700 i fremtiden skal se ud, og hvordan man udarbejder 

guidelines til revisor omkring revisors kommentarers implementering og design.  

 

4.7 Delkonklusion på revisors kommentarer 

Formålet med dette afsnit har været at belyse centrale elementer i revisors arbejde fra 

risikovurderingshandlinger til revisionshandlinger samt håndtering af betydelige risici. 

Vigtige faktorer fra planlægningen, såsom væsentlighedsniveau og revisors rapportering mht. 

revisionspåtegningen, har desuden indgået i dette afsnit. Formålet med dette har været at 

identificere absolut essentielle dele af revisionsprocessen, da det er dette, IAASB ønsker at 

præsentere for regnskabsbruger i fremtiden. Jeg har således identificeret disse, og 

sammenholdt det med de elementer IAASB har ønsket at præsentere for at vurdere, hvorvidt 

disse er med til at reducere forventningskløften.  

 

Konklusionen på dette har været, at IAASB har betydelige mangler i deres udkast til en 

forbedret revisionspåtegning, der ønsker at reducere forventningskløften. Formålet har fra 

start været at reducere forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger. Dette skulle 

opnås ved at præsentere de vigtigste elementer i revisors revision. Dog er der flere væsentlige 

mangler i præsentationen af revisors arbejde.  

 

Risikovurderingshandlinger, væsentlighedsniveau samt revisionshandlinger, alle absolut 

fundamentale elementer i revisors arbejde, synes ikke at være beskrevet eller præsenteret for 

regnskabsbruger. Disse områder, hvis præsenteret, ville i høj grad give regnskabsbruger et 

indblik i, det arbejde revisor faktisk udfører, samt hvordan revisor opnår revisionsbevis for at 

afgive sin konklusion på årsregnskabet. 

 

                                                 
43 165 respondenter har kommenteret IAASB’s udkast og de kan findes via følgende link: 
http://www.ifac.org/publications-resources/improving-auditor-s-report 
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Betydelige risici, som meget muligt kan vurderes til at være revisors absolut vigtigste opgave, 

indgår således heller ikke i IAASB’s udkast. På trods af at det er netop disse risici, som 

medfører væsentlig fejlinformation, som netop er af interesse for regnskabsbruger. Det skal 

noteres, at flere revisionsorganisationer globalt har kommenteret, at dette bør inddrages, dog 

har IAASB vurderet, at regnskabsbruger ikke er i stand til at forstå begrebet betydelige risici, 

og vil have større værdi af generelle kommentarer fra revisor. 

 

I stedet har IAASB besluttet, at revisor skal udarbejde generelle kommentarer til 

regnskabsposter, som synes vigtige for regnskabsbruger. Revisor skal fremover i stedet påtage 

sig en rolle som konsulent og vurdere fremtrædende poster, som regnskabsbruger bør 

inddrage i deres økonomiske beslutninger. Samtidig skal revisor beskrive elementer og 

forhold, som har haft betydning for deres revision dog ikke de absolut mest fundamentale 

såsom betydelige risici.  

 

IAASB ønsker i fremtiden at tilføje yderligere standardtekster i et forsøg på at reducere 

forventningskløften, da de vurderer, at dette fungerer effektivt på trods af modstridende 

undersøgelser og beviser, hvilket er under al kritik. Således har IAASB’s beslutningsgrundlag 

og vurderingsgrundlag været falsk.  

 

Givet er det vigtigt, at revisor holder samme høje konsistente påtegning på globalt plan, dog 

viser konsekvensen sig af dette, at regnskabsbruger ikke anvender revisionspåtegningen. At 

revisors kommentarer, som er virksomhedsspecifikke forhold, i høj grad også bliver 

standardbeskrivelser, vil ikke effektivt reducere forventningskløften.  

 

IAASB’s forslag om at tilføje revisors kommentarer synes således ikke effektivt at reducere 

forventningskløften. Adskillige forslag er blevet præsenteret for at forbedre revisors 

kommentarer, dog synes IAASB ikke at tage stilling til disse og inddrage dem i den 

fremtidige ISA 700, hvilket jeg vurderer højst besynderligt. Ydermere frygter jeg at revisors 

kommentarer blot i fremtiden vil øge forventningskløften, da regnskabsbruger vil vurdere de 

beskrevne forhold som de absolut vigtigste og dermed blindt følge revisors valg af 

interessante forhold for regnskabsbruger. En forventning om at revisor således ikke blot er 

revisor men også konsulent.  
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5. Going concern og revisionspåtegningen 

 

IAASB’s revision af ISA 700 har yderligere involveret en beskrivelse af revisors ansvar og 

rolle i forhold til going concern. Going concern kan i høj grad vurderes som aktuelt i dag for 

regnskabsbruger grundet den finansielle krise.  

 

Jeg vil i dette afsnit redegøre og analysere revisors rolle og ansvar i forhold til going concern, 

og hvorledes revisor afgiver en konklusion i forhold til going concern. Jeg vil herefter 

analysere og vurdere IAASB’s implementering af going concern i revisionspåtegningen og 

vurdere, hvorvidt dette har nogen effekt på forventningskløften. Udover dette vil jeg foretage 

en caseundersøgelse af Torm A/S revisionspåtegning fra 2011, hvor Torm A/S gik fra at have 

en manglende konklusion til en modificeret påtegning netop grundet going concern forhold. 

 

5.1 Revisors rolle og ansvar i forbindelse af going concern  

Årsregnskaber udarbejdes som hovedregel efter princippet om fortsat drift også omtalt som 

going concern. Dette er naturligvis undtaget i tilfælde, hvor ledelsen planlægger at indstille 

driften af virksomheden. 

 
En af revisors opgaver er, at vurdere hvorvidt årsregnskabet er retvisende, efter de 

forudsætninger ledelsen har valgt at udarbejde årsregnskabet ud fra. I det tilfælde at ledelsen 

har udarbejdet årsregnskabet under forudsætningen af going concern, og revisor vurderer, at 

virksomheden ikke har evnen til at fortsætte driften i 12 måneder efter balancedatoen, vil 

revisor være nødsaget til at tage forbehold i sin konklusion. Alt efter graden af revisionsbevis 

eller manglen på dette vil revisor enten skulle udarbejde en afkræftende konklusion eller 

manglende konklusion jf. henholdsvis ISA 705.8 og ISA 705.9. 

 

5.1.2 Revisionshandlinger og vurdering af going concern 

 
I hele revisionsprocessen skal revisor altid være opmærksom på forhold, der kan give 

anledning til tvivl om, hvorvidt virksomheden bør aflægge regnskab efter going concern 
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princippet44. Det er dermed også revisors ansvar at sikre tilstrækkeligt revisionsbevis gennem 

revisionshandlinger, for at kunne konkludere, at virksomheden som minimum kan fortsætte 

driften 12 måneder efter balancedatoen.  

 

Det vil altid være revisors opgave at tage kontakt til ledelsen og forhøre dem om, der er 

bestemte forhold, der kan have indflydelse på virksomhedens evne til at fortsætte driften. Det 

er således revisors opgave at vurdere ledelsens vurderingsgrundlag, samt hvorvidt ledelsen 

har inddraget alle relevante forhold i sine vurderinger45. Grundlaget for revisionsbevis kan 

meget lig sammenlignes med revision af regnskabsmæssige skøn, hvor revisor skal vurdere 

ledelsens skøn og vurderingsgrundlag.  

 

Der kan være mange forhold, der kan være relevante for revisor at vurdere i forhold til going 

concern, og alle er specifikke fra virksomhed til virksomhed. Typisk vil en nøgletalsanalyse 

kunne give revisor et hurtigt overblik, hvor blandt andet likviditetsgraden i høj grad kan 

illustrere, hvorvidt en virksomhed har evnen til at forsætte driften. En vurdering af 

likviditetsbudgetter samt manglende evne til at betale forfalden gæld m.m. vil indgå i revisors 

vurdering af eventuelle going concern forhold.  

 

Omfanget af revisionshandlinger er reguleret i ISA 570, og det er i høj grad afhængig af 

virksomhedens konkrete situation. I så fald en virksomhed har gode finansieringsmuligheder 

og høje likviditetsbeholdninger, vil dette være med til at reducere omfanget af 

revisionshandlinger, modsat en virksomhed som ikke har mulighed for at opnå yderligere 

finansiering46.  

 

I det omfang at revisor identificerer forhold, der giver anledning til at tvivle på 

virksomhedens evne til at fortsætte driften, er det nødvendigt for revisor at udføre yderligere 

revisionshandlinger for at opnå sikkerhed for dette. Disse eventuelle handlinger er reguleret af 

IAASB og er beskrevet uddybende i ISA 570.A15.  Handlingerne omfatter blandt andet 

yderligere vurderinger af pengestrømme samt stillingtagen til de underliggende data for 

ledelsens vurderingsgrundlag.  

                                                 
44 ISA 570.6 og ISA 570.11 
45 ISA 570.14 
46 ISA 570.A8 



Christian Søeborg 
Revisors påtegning og forventningskløften 

Vurderer revisor, at der er en betydelig usikkerhed for virksomhedens evne til at fortsætte 

driften, er det et krav, at revisor giver passende oplysninger til regnskabsbruger om dette i 

revisionspåtegningen jf. ISA 570.17. Dette vil enten resultere i en modificeret påtegning i 

form af en supplerende oplysning, eller hvis revisor er direkte uenig, et forbehold.  

 

5.2 Implementering af going concern i revisors påtegning 

Konsekvensen af finanskrisen og de dermed efterfølgende konkurser har haft den effekt, at 

regnskabsbruger i høj grad i dag er opmærksom på virksomhedens evne til at fortsætte driften 

og dermed going concern. Dette behov fra regnskabsbruger er kommet i IAASB’s søgelys, 

som dermed har foreslået at revidere ISA 700 efter dette behov ved at implementere en 

beskrivelse af going concern i revisors påtegning.  

 

5.2.1 Going concern afsnittet 

I modsætning til revisors kommentarer, som beskriver generelle forhold i revisionen samt 

vigtige områder, som revisor vurderer er vigtige for regnskabsbruger, er going concern en 

uafhængig del af revisionspåtegning, hvis formål kun er at belyse eventuelle forhold omkring 

going concern, revisor har identificeret.  

 

Going concern afsnittet vil bestå af to elementer i revisionspåtegning. Første del vil være en 

konstatering og bekræftelse af revisor. Her vil revisor give sin konklusion på, hvorvidt han er 

enig med ledelsen om, at årsregnskabet skal aflægges efter going concern. I så fald revisor 

ikke er enig i dette, vil han både beskrive forholdet her samt i sin endelige konklusion.  

 

Anden del af going concern afsnittet vil være en beskrivelse af forhold og risici, som revisor 

har identificeret i løbet af sin revision, som her vil blive rapporteret til regnskabsbruger. 

Formålet er således, at skulle revisor identificere forhold, som kunne betvivle virksomhedens 

fortsatte evne til at føre drift såsom mangel på finansiering eller likviditetsmangel, ville 

revisor her rapportere det til regnskabsbruger.  
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5.2.2 Forventningskløften og going concern afsnittet 

Hvor revisor i den nuværende ISA 700 regulering ikke kommenterer på going concern i sin 

revisionspåtegning, har going concern altid været en del af revisors arbejde. Selvom revisor 

ikke direkte kommenterer på going concern, har det altid været revisors opgave at oplyse om 

dette, skulle der være tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften47.  

 

Hvorvidt en beskrivelse af going concern har værdi for regnskabsbruger kan der argumenteres 

for, det vil dog højst sandsynligt være betryggende for regnskabsbrugere med mangel på høj 

faglig baggrund, at revisor kommenterer på going concern forholdet, og at revisor ikke har 

fundet grund til at tvivle på virksomhedens evne til at fortsætte driften.  

 

Dog er dette ikke en revision af ISA 570, revision af fortsat drift, men derimod en revision af 

ISA 700, revisors erklæring. Revisor skal ikke udføre yderligere revisionshandlinger i forhold 

til going concern, hvilket nok er det, regnskabsbruger i virkeligheden ønsker. I stedet får 

regnskabsbruger en standardtekst om going concern, samt at revisor ikke har identificeret 

forhold, som kunne rejse tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Der er således 

ikke tale om en reducering af forventningskløften gennem revisors præstation jf. afsnit 3.  

 

I så fald at revisor vurderer, at der skulle være tvivl om, hvorvidt virksomheden er en going 

concern, vil det nye afsnit om going concern blive anvendt, og dermed vil regnskabsbruger få 

belyst særlige going concern forhold. Dog har dette altid været et krav i form af supplerende 

oplysninger jf. både erklæringsbekendtgørelsen og ISA 570 vil regnskabsmæssig usikkerhed, 

der medfører tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skulle resultere i minimum 

en supplerende oplysning48.     

 

Revisor kommer således ikke til at udføre yderligere arbejde udover endnu en standardtekst i 

revisionspåtegning omkring going concern. Effekten på forventningskløften må vurderes at 

være minimal. En beskrivelse af going concern har ingen effekt på regnskabsbrugers 

forventning til revisors ansvar i forhold til going concern. Revisor tilføjer ikke yderligere 

                                                 
47 ISA 570.17-21 
48 Jf. erklæringsbekendtgørelsens paragraf 7. stk. 1 må supplerende oplysninger ikke belyse forhold, som ikke er 
beskrevet i årsregnskabet i forvejen. I så fald at ledelsen ikke har beskrevet denne usikkerhed, skal dette resultere i et 
forbehold fra revisor 
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kommunikation til regnskabsbruger, der henvender sig til regnskabsbruger og samfundets 

forventninger. Dog med den undtagelse at revisor beskriver, at hans konklusion på going 

concern ikke skal tolkes som en garanti, dog kan denne udtalelse allerede findes i den 

nuværende revisionspåtegning.   

 

I værste tilfælde kan man risikere, at forventningskløften øges grundet yderligere urimelige 

forventninger til revisor. En misforståelse omkring revisors kommentarer vedrørende going 

concern kan fejltolkes af regnskabsbruger som, at virksomheden er finansielt sund, og at 

risikoen for konkurs på nuværende tidspunkt langt fra er tilstedeværende. Dog skal man 

huske, at going concern begrebet udelukkende omhandler fortsat drift 12 måneder efter 

balancedatoen, og ikke er en vurdering af virksomhedens finansielle forhold generelt49.  

 

Revisors going concern afsnit synes således ikke at være tiltænkt forventningskløften. 

Derimod synes det nærmere at ligne IAASB’s forsøg på at behandle problemstillingen 

omkring going concern og finanskrisen, uden at revisor skal udføre yderligere arbejde. 

IAASB kan derfor argumentere, at der eksisterer bevægelser på dette område mht. revisor og 

going concern, og at problemstillingen allerede nu er i behandling. Dog er der pr. juni 2013 

endnu ikke en behandling af ISA 570 eller et igangværende projekt mht. revidering af denne.  

 

Der er ligeledes intet, der tyder på at going concern afsnittet, ligesom revisors kommentarer, 

skulle give anledning til, at revisor i højere grad beskriver virksomhedsspecifikke forhold, 

eller uddyber dette forhold. IAASB beskriver dog, at dette er efterspurgt af regnskabsbruger, 

dog vurderer de også, at man helst skal undgå at oplyse virksomhedsspecifikke forhold50. Jf. 

IAASB’s eget projektforløb af revision af ISA 700 er der intet, der tyder på, at revisor får 

mulighed for frit at beskrive forhold omkring going concern i dette afsnit. Skulle revisor 

identificere forhold, der kunne give anledning til tvivl af going concern, hvor revisor har 

opnået revisionsbevis for at sikre dette, er det således stadig ikke hensigten, at revisor oplyser 

dette.  

 

                                                 
49 Jeg henviser blandt andet til Torm A/S, som i 2012 regnskabet havde både en manglende konklusion og efterfølgende 
en supplerende oplysning i revisionspåtegningen. Dog havde 2011 og 2013 ingen kommentarer omkring going concern, 
på trods af virksomheden stadig kæmper med dens finansielle struktur 
50 IAASB, Improving the auditors report, 2012, paragraf 30-31, Bilag 11 



Christian Søeborg 
Revisors påtegning og forventningskløften 

 66

Samtidig må man vurdere, hvorvidt virksomhederne selv ønsker, at revisor oplyser going 

concern forhold. Umiddelbart vurderer jeg, at selv i det tilfælde hvor revisor har fri mulighed 

for at rapportere om alle going concern risici identificeret, vil dette langt fra være i ledelsens 

interesse. Dette kan i værste tilfælde resultere i en selvopfyldende profeti, der således ville 

resultere i, at ingen revisorer ville turde kommentere på going concern, medmindre direkte 

krævet af revisor gennem regulering.  

 

5.3 Case: Torm A/S  

For at demonstrere resultatet af tilføjelsen af et going concern afsnit i revisionspåtegning vil 

jeg illustrere, hvilken effekt dette ville have på en virksomhed truet af going concern. Jeg vil 

derfor gøre brug af Torm A/S’ revisionspåtegning for regnskabsåret 2011. 

 

5.3.1 Going concern problemet 

 
Da Torm A/S den 1. marts 2012 præsenterede deres regnskab for regnskabsåret 2011, var det 

til stor skuffelse for alle regnskabsbrugere. Torm A/S præsenterede et resultatet på minus 451 

mio. dollars samt en gæld på samlet set 10,6 mia51. kr. En manglende revisionspåtegning 

resulterede ligeledes i, at Torm A/S blev placeret på Fondsbørsens observationsliste, da der 

var tvivl om, hvorvidt Torm A/S havde evnen til at afdrage på sine gældsforpligtelser52. 

Bankerne ønskede ikke at yde yderligere finansiering, men havde dog valgt at yde Torm A/S 

henstand i forbindelse med deres gæld frem til 1. marts 201253.  

 

Det resulterede i, at Torm A/S den 4. april 2012 indgik en aftale med sine kreditorer, der ville 

sikre Torm A/S tilstrækkeligt likviditet resten af regnskabsåret 2012. Torm A/S indgik en 

aftale med sine banker, der blandt andet betød, at Torm A/S ikke skulle afdrage på sin 

bankgæld indtil december 2016. Til gengæld blev banken hovedaktionær med en post på 92,5 

% blandt andet54.  

 

                                                 
51 Børsen (01-03-2012) “Torm svæver I det uvisse efter milliardtab” 
52 Børsen Investor (01-03-2012) ”Fondsbørsen sætter Torm under observation” 
53 Torm A/S årsrapport 01/03/2012, Note 2 
54 Torm A/S årsrapport 23/04/2012, Note 2 
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5.3.2 Revisionspåtegningen  

Da Torm A/S præsenterede sit første årsregnskab den 1. marts 2012, var det et årsregnskab 

med manglende konklusion55. Den underskrivende revisor, Deloitte, havde vurderet, at de 

ikke kunne opnå tilstrækkeligt revisionsbevis, for at Torm A/S var en going concern. Deloitte 

vurderede ikke, at Torm A/S havde tilstrækkeligt dokumentation til at understøtte deres 

påstand om, at der var likviditet for regnskabsåret 2012. 

 

Den 4. april 2012 indgik Torm A/S dog en aftale med sine banker, der blandt andet sikrede 

Torm A/S tilstrækkeligt likviditet til at fortsætte driften for regnskabsåret 2012. Revisorerne 

fra Deloitte havde således indtil den 23. april samme år til at sikre tilstrækkeligt 

revisionsbevis omkring dette ændrede forhold. Dette resulterede således i, at revisor kunne 

ændre sin påtegning inden den planlagte generalforsamling den 23. april 2012, hvor revisor 

havde ændret sit forbehold til en supplerende oplysning56. Der var stadig usikkerhed omkring 

Torm A/S’ evne til at forsætte driften, dog vurderede revisorerne fra Deloitte, at usikkerheden 

ikke var så gennemgribende, at det var nødvendigt med et forbehold. Deloitte revisorerne har 

således kunnet opnå tilstrækkeligt revisionsbevis, til at kunne opgive en supplerende 

oplysning i stedet.  

 

5.3.3 Reviderede revisionspåtegning og going concern 

Som beskrevet tidligere i dette afsnit har jeg ønsket at benytte Torm A/S som case eksempel 

for at illustrere, hvorvidt IAASBs forslag omkring tilføjelsen af going concern i 

revisionspåtegningen ville have nogen værdi. De tre forskellige scenarier er desuden 

illustreret i bilag 14. Illustrationen er blot et tænkt eksempel på hvorledes formuleringen 

kunne forestilles, dog er mængden af information der gives den samme. Illustrationen er 

inspireret af den faktiske afgivne revisionspåtegning for Torm A/S afgivet af Deloitte. 

 

I årsrapporten fra 2011 vedrørende 2010, samt årsrapporten fra 2013 vedrørende 2012, har 

Torm A/S hverken fået en supplerende oplysning eller et forbehold. I disse årsrapporter, og 

tilhørende revisionspåtegninger, er der ikke kommenteret på Torm A/S going concern 

forhold. Havde IAASB foretaget sin revision af ISA 700 i denne periode, ville dette betyde, at 

                                                 
55 Bilag 12 
56 Bilag 13 
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Torm A/S’ revisorer fra Deloitte ville rapportere, at de er enige i ledelsens vurdering om 

going concern, samt at der ikke har været identificeret forhold, der ville skabe usikkerhed 

omkring Torm A/S’ evne til at fortsætte driften.  

 

I tilfældet med årsrapporten fra 2012 vedrørende regnskabsåret 2011 ville revisor, for 

årsrapporten udgivet den 1. marts 2012, i sit going concern afsnit beskrive at han ikke er i 

stand til at vurdere, hvorvidt Torm A/S er en going concern. I going concern afsnittet 

vedrørende væsentlige forhold ville revisor således henlede til forholdene beskrevet i note 2, 

vedrørende manglende likviditet og afhængigheden af aktieemission. For årsrapporten udgivet 

den 23. april 2012 skulle revisor henlede til samme væsentlige forhold i note 2, dog ville 

revisor beskrive, at han er enig i ledelsens vurdering om going concern, dog at der er 

usikkerhed jf. den supplerende oplysning i påtegningen.  

 

Der vil således være absolut ingen ændring i revisionspåtegningen, på trods af et afsnit 

omkring going concern er inddraget. Derimod vil det blot være en gentagelse af den 

supplerende oplysning, som revisor under alle omstændigheder havde tilføjet 

revisionspåtegningen i tilfælde af usikkerhed omkring going concern. Resultatet er således en 

standardtekst, som i høj grad er redundant, og som har ringe værdi for regnskabsbruger. En 

standardtekst som i værste tilfælde vil være med til at give regnskabsbruger øget 

forventninger til revisor, i det omfang det kan blive misforstået som en vurdering af 

virksomhedens finansielle forhold af revisor.  

 

5.4 Delkonklusion på going concern 

Det er uden tvivl regnskabsbrugers efterspørgsel og fokus på going concern, der har været 

årsagen til, at IAASB nu ønsker at tilføje et afsnit i revisionspåtegningen, der beskriver 

revisors vurdering mht. going concern. Dog som min analyse og vurderingen af IAASB’s 

forslag viser, er hensigten ikke at reducere forventningskløften.  

 

Som udgangspunkt vil tilføjelsen af going concern afsnittet til revisionspåtegningen ikke øge 

omfanget af revisors arbejde i forhold til going concern. I princippet rapporterer revisor blot, 

at han er enig med ledelsen, medmindre han har identificeret forhold, der kan føre til tvivl 
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omkring virksomhedens evne til at forsætte driften. I dette tilfælde vil going concern afsnittet 

blive anvendt, dog er dette redundant. Revisor havde under alle omstændigheder skulle 

rapportere om dette i form af en supplerende oplysning eller et forbehold.  

 

Det er min vurdering, at tilføjelsen af going concern ikke har til formål at reducere 

forventningskløften. Dette skyldes, at revision af ISA 700 ikke påvirker præstationskløften fra 

revisors side, da ISA 700 reguleringen omhandler rapportering til regnskabsbruger. Ligeledes 

vurderer jeg ikke, at going concern afsnittet har til henblik at reducere samfundets 

forventninger, eller øge gennemsigtigheden i revisors arbejde i forhold til going concern.  

 

Derimod er det min vurdering, at dette tiltag udelukkende har en formel værdi. Ved tilføjelsen 

af going concern i revisionspåtegningen sender IAASB et signal om, at revisor også ønsker at 

hjælpe regnskabsbruger i forhold til going concern. IAASB kan således argumentere, at de 

også ønsker at hjælpe regnskabsbruger, der grundet finanskrisen har øget fokus på going 

concern. Dog er det min vurdering, at IAASBs arbejde således er overfladisk, og ingen 

konkret værdi har for regnskabsbruger grundet redundans.  

 

Case afsnittet vedrørende Torm A/S illustrerer, hvor ringe værdi going concern afsnittet i 

revisionspåtegningen vil have, grundet revisor allerede har en eksisterende forpligtelse til at 

rapportere om going concern risici, i den nuværende ISA 570 regulering.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 69



Christian Søeborg 
Revisors påtegning og forventningskløften 

6. Konklusion 

 

Denne opgaves formål var at foretage en vurdering om hvorvidt IAASB’s revision af ISA 700 

effektivt ville reducere forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor. Jeg har derfor 

i denne opgave defineret forventningskløften og identificeret de elementer der indgår i denne. 

Derefter har jeg ved analyse af kvantitativt data vurderet regnskabsbrugers forventninger til 

revisor. Jeg kommer frem til at regnskabsbruger generelt har meget store forventninger til 

revisor, og generelt forventer at revisors ansvar er større end det i virkeligheden er. 

Regnskabsbruger forventer generelt at revisor har mere indflydelse i aflæggelsen af 

årsrapporten, end hvad realiteten er. Jeg har derfor konstateret at der generelt er en stor 

misforståelse i revisors arbejde samt revisors egentlige formål og opgave.  

Jeg når desuden frem til den konstatering at i takt med at revisor udfører yderligere 

rådgivningsydelser for ledelsen, vil der opstå risiko for at revisor danner koalition med 

ledelsen. På trods af at revisor er ansat af regnskabsbrugere, eksisterer der et incitament for 

revisor om at minimere omfanget af rapportering til regnskabsbruger, grundet muligheden for 

yderligere rådgivningsydelser.  

 

For at vurdere hvorvidt IAASB’s forslag om revisors kommentarer effektivt reducerer 

forventningskløften, har jeg identificeret nøgleelementer i revisionsprocessen. Særligt 

vurderer jeg at risikovurderingshandlinger, revisionshandlinger, væsentlighedsniveau samt 

betydelige risici er absolutte essentielle dele af revisionsprocessen, ønsker man at opnå 

forståelse for revisors arbejde. Det er min vurdering at ønsker man at reducere 

forventningskløften, og ønsker man at regnskabsbruger opnår bedre forståelse for revisors 

arbejde, bør disse elementer indgå i revisors kommentarer.  

IAASB har derimod valgt ikke at inddrage disse elementer i revisors kommentarer, på trods af 

at formålet ved ISA 700’s revision var at reducere forventningskløften. Derimod har IAASB 

valgt at revisors kommentarer skal være et udtryk for forhold som revisor vurderer vigtigst for 

regnskabsbruger. Revisor får således en konsulentrolle, som skal henvise regnskabsbruger til 

forhold i årsrapporten der bør indgå i regnskabsbrugers økonomiske beslutninger. 
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Det er min vurdering at IAASB begår en decideret fejl ved ikke at inddrage nøgleelementer af 

revisors arbejde i revisors kommentarer. Det er min opfattelse at det udkast IAASB har 

udarbejdet til revisors kommentarer ikke er medvirkende til at reducere forventningskløften 

overhovedet, men at det derimod risikerer at øge forventningskløften. Jeg mener det grænser 

til det groteske, at IAASB har valgt at undlade at tilføje nøgleelementer af en revision i 

revisors kommentarer, under argumentationen at regnskabsbruger ikke er i stand til at forstå 

dette. Det er min vurdering at dette er decideret lobbyisme som har til formål at tilgodese 

revisor samt ledelsen. Der er intet der tyder på at man har regnskabsbrugers behov eller 

interesse for øje. De informationer som regnskabsbruger efterspørger og har behov for, for at 

reducerer forventningskløften, indgår ikke i revisors kommentarer. Tager man udgangspunkt i 

den agentteoretiske model tegner der sig et billede af interessekonflikt, da revisor ikke 

effektivt forsøger at imødekomme regnskabsbrugers informationsbehov.  

 

Yderligere vælger IAASB fuldstændig at tilsidesætte fakta og undersøgelser som er 

udarbejdet til revisionen af ISA 700, mht. diskussionen omkring standardtekster samt 

virksomhedsspecifikke beskrivelser. Hvor resultater tydeligt demonstrerer at regnskabsbruger 

ingen værdi har af standardtekster, vælger IAASB at ignorere disse fakta og udarbejde 

yderligere standardtekster. Resultatet af dette betyder en uændret forventningskløft, samt en 

revisionspåtegning som ikke bliver læst af regnskabsbruger. Argumentet for at revision skal 

være et standardprodukt der ikke differentiere sig fra revisor til revisor, taler stærkt for 

anvendelsen af standardtekster, dog vil lidt til ingen frihed i revisors kommentarer blot 

resultere i overflødig tekst for regnskabsbruger. Det er bemærkelsesværdigt at på trods af al 

den kritik IAASB’s standardtekster modtager, vælger IAASB fortsat at ignorere dette, og 

dermed tilsidesætte regnskabsbrugerens behov.  

 

Ligeledes vurderer jeg at tilføjelsen af et going concern afsnit i revisionspåtegning ingen 

effekt har på forventningskløften, da regnskabsbruger ikke får tilføjet yderligere information 

omkring revisors arbejde. Desuden bliver omfanget af revisors arbejde ikke udvidet, udover 

en mindre rapporteringsopgave. Ved udarbejdelsen af et case study, demonstrer jeg desuden 

hvilken yderligere information regnskabsbruger får til rådighed ved tilføjelsen af et going 

concern afsnit. Det viser sig at regnskabsbruger ikke får yderligere information, grundet at 

IAASB har vurderet at revisor ikke bør rapportere om risici forbundet med going concern, 
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medmindre disse eksistere og sikkerhed ikke kan stilles. Dog som jeg kommer frem til, vil 

dette ikke føre til yderligere information for regnskabsbruger, da dette under alle 

omstændigheder skulle fremgå af revisionspåtegningen i form af en supplerende oplysning.  

Det er min personlige vurdering, at IAASB ikke har haft nogen intention om at oplyse 

regnskabsbruger yderligere om going concern forhold i reviderede virksomheder, da dette 

ikke er i ledelsens interesse. Dette ville højst sandsynligt blot føre til selvopfyldende profetier 

hvilket ingen virksomheder er interesseret i.  

Derimod er det min vurdering at IAASB udelukkende har tilføjet et afsnit om going concern 

for at tilfredsstille regnskabsbruger og omverden. Dette skyldes flere going concern 

problemer grundet finanskrisen hvilket har øget fokus på revisor og hans rolle i forhold til 

going concern. Ved at tilføje et going concern afsnit i revisionspåtegning kan IAASB således 

påstå at de har forsøgt at dække regnskabsbrugers behov. Dog som min analyse tydeligt viser, 

er den yderligere information redundant da revisor under alle omstændigheder skulle 

rapportere om going concern. Havde revisor skulle rapportere om yderligere going concern 

forhold end dem som er omfattet af supplerende oplysninger, ville going concern afsnittet 

have værdi for regnskabsbruger.  

 

Afslutningsvis er det min konklusion at IAASB’s revision af ISA 700 har fejlet. Den 

imødekommer ingen af regnskabsbruger informationsbehov for at reducere 

forventningskløften, og resultatet synes at ligne formalitet. Der har ikke været nogen 

inddragelse af regnskabsbrugers ønsker, samt ingen inddragelse af IAASB’s respondenters 

kommentarer og kritik. Personligt er jeg overrasket over hvor ineffektiv denne revision af ISA 

700 har været, da den ikke synes at behandle problemstillingen omkring forventningskløften, 

og jeg ville som regnskabsbruger være forbavset over hvor lille indsats der bliver gjort for at 

imødekomme mine behov. Det er trods alt regnskabsbrugers behov der er årsagen til at 

revisor har en profession, og af denne grund bør revisor forsøge at imødekomme dette behov. 

Det er dog ikke grundet manglende data omkring regnskabsbrugers forventninger til revisor 

der er årsagen til denne fejlagtige revision. Derimod er det IAASB’s egen modvilje til at 

udarbejde en regulering der har til formål at tilgodese klientens behov.  
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7. Perspektivering 

 

Gennem udarbejdelsen af denne opgave er det min overbevisning at der i forbindelse med 

forventningskløften stadig er flere interessante problemstillinger som der bør søges undersøgt 

og løst. Hvor jeg i denne opgave har fokuseret på en reducering af forventningskløften samt 

IAASB’s forsøg på dette, er der ikke rejst spørgsmålstegn ved hvorfor man ønsker at reducere 

forventningskløften. Som benævnt i denne opgave tilhører revisor en profession, og har 

dermed en faglig baggrund og uddannelse der er årsagen til at netop han er i stand til at 

foretage revision. Regnskabsbruger er i princippet blot en lægmand, der blot bør kunne stole 

på at revisionsprofessionen udfører det arbejde regnskabsbruger ønsker. Ligeledes behøver 

man ikke at være uddannet læge for at tage på hospitalet. Derfor burde der ikke være behov 

for at være uddannet revisor for at anvende revisors arbejde. 

 

Problemstillingen kan muligvis skyldes revisors omfang af rådgivningsydelser, som har skabt 

tvivl omkring revisors egentlige rolle og ansvar. Det er muligvis rådgivningsydelserne der er i 

høj grad har skabt denne forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger, og ikke 

manglende kommunikation. Selvom der tegner sig et billede af at regnskabsbruger ønsker 

mere kommunikation fra revisor, bør man stadig huske at dette ikke er revisors arbejde. I 

realiteten er revisors arbejde udelukkende at foretage revision, og ikke at rådgive 

regnskabsbrugeren. I så fald må regnskabsbrugeren ansætte en konsulent til at få dækket de 

informationsbehov de ønsker, og rådgive dem i deres økonomiske beslutninger. 

 

Det er kontroversielt at IAASB i sin revision af ISA 700 vælger at tildele revisor en 

konsulentrolle, og det bliver interessant at følge denne udvikling i fremtiden. Jeg mener der 

bør foretages en diskussion omkring revisors rolle internt blandt revisorer, før man vælger at 

fortsætte denne udvikling. Man bør overveje hvor man ønsker at styre branchen hen, og 

hvorledes man ønsker at brande revisor. Offentlighedens tillidsrepræsentant er ligeledes en 

titel revisor er blevet tildelt, på trods af dette ikke er revisors egentlige opgave. Det må være 

revisors eget ansvar at belyse hans egentlige arbejde, og ikke blot tage gavn af den 

forventningskløft der er opstået. Hvor dette muligvis har værdi for revisor på kort sigt, vil det 

på lang sigt muligvis betyde revisionsbranchen nedgang grundet mistillid.  
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Sat i perspektiv er det også interessant at se hvorfor IAASB netop nu har valgt at revidere 

revisionspåtegningen, netop som Europa Kommissionen udarbejder forslag til hvorledes 

revisors arbejde kan forbedres. Sat i kontekst med den finansielle krise og mange konkurser af 

banker og andre store virksomheder, kan man spekulere i hvorvidt dette blot er et PR stunt, 

som udelukkende har til formål at tilfredsstille offentligheden. Når økonomien oplever et 

opsving igen, bliver det interessant at se hvorvidt IAASB stadig ønsker at reducere 

forventningskløften, eller hvorvidt man acceptere regnskabsbrugers manglende forståelse for 

revisors arbejde.  

 

I denne opgave udtaler jeg mig yderst kritisk omkring IAASB, og jeg vil gerne understrege 

hvor foruroligende jeg har fundet IAASB’s beslutninger. Da regnskabsbruger ikke har 

mulighed for at argumentere for sine egne synspunkter, er det foruroligende at IAASB blot 

vælger at ignorere dette. Generelt er det min vurdering at alle professioner har et etisk ansvar 

over for lægmand. Desværre er der ingen der foretager revision af IAASB’s arbejde, og 

resultatet bliver nok at ISA 700 bliver udarbejdet efter det behandlede udkast i denne opgave. 

IAASB kan således argumentere at de fejlede i deres revision, dog vil de personer som har 

haft større indsigt i IAASB’s arbejde tydeligt kunne se at man overlagt har valgt at udarbejde 

en ineffektiv regulering. Det er desværre en skam at man overlader et stykke arbejde til 

professionelle i en forventning om at de udfører deres arbejde effektivt. Dog illustrerer en 

skandale som DR Byen tydeligt, at det er lettere at bede om tilgivelse end tilladelse.  

 

Det er ærgerligt når professioner vælger at tilgodese sine egne interesser frem for klientens. 

Særligt vurderer jeg dette kan have katastrofale følger i erstatningssager mod revisor hvor 

begrebet god skik ofte indgår. I Danmark ville en domstol som udgangspunkt tage højde for 

en vurdering foretaget af FSR, om hvorvidt revisor har overholdt god skik. Og ligesom 

IAASB er FSR en organisation som repræsenterer revisionsprofessionen. Fortsætter 

brancheorganisationer at foretage lobbyisme for at dække deres egne behov, vil deres 

vurderinger og synspunkter være overflødige for domstolene i fremtiden. Dette kan på lang 

sigt resultere i at man ikke kan inddrage en faglig vurdering, hvor en kunne være ønsket. 
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Bilag 14 

 

Den umodificerede påtegning 

Brug af going concern antagelsen 

Som en del af vores revision af årsregnskabet er det vores vurdering at ledelsens udarbejdelse af 

årsregnskabet under forudsætningen af fortsat drift er korrekt. 

 

Forhold eller begivenheder der skulle give anledning til tvivl om fortsat drift 

I udarbejdelsen af vores revision af dette årsregnskab har vi ikke stødt på forhold eller begivenheder 

der ville medføre usikkerhed omkring virksomhedens evne til at fortsætte driften. Da alle 

begivenheder eller forhold ikke kan forudsiges skal dette ikke forstås som en garanti af 

virksomhedens fortsatte drift. 

 

Den supplerende påtegning 

Brug af going concern antagelsen 

Som en del af vores revision af årsregnskabet er det vores vurdering at ledelsens udarbejdelse af 

årsregnskabet under forudsætningen af fortsat drift er korrekt. Vi henviser dog til usikkerheden 

beskrevet i den supplerende oplysning. 

 

Forhold eller begivenheder der skulle give anledning til tvivl om fortsat drift 

I udarbejdelsen af vores revision af dette årsregnskab har vi stødt på forhold der kunne give 

anledning til at tvivle på virksomhedens fortsatte drift. Forholdet er beskrevet i den supplerende 

oplysning. Det er vores opfattelse at der er opnået tilstrækkeligt revisionsbevis omkring dette 

forhold, og at virksomheden er i stand til at forsætte driften. Da alle begivenheder eller forhold ikke 

kan forudsiges skal dette ikke forstås som en garanti af virksomhedens fortsatte drift. 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 14 fortsat 

 

Den manglende konklusion 

Brug af going concern antagelsen 

Som en del af vores revision af årsregnskabet har det ikke være muligt for os at opnå tilstrækkeligt 

revisionsbevis til at opnå en konklusion på dette. Vi henviser til grundlag for manglende 

konklusion. 

 

Forhold eller begivenheder der skulle give anledning til tvivl om fortsat drift 

I udarbejdelsen af vores revision af dette årsregnskab har vi stødt på forhold der kunne give 

anledning til at tvivle på virksomhedens fortsatte drift. Vi henviser til forholdene beskrevet i 

grundlag for manglende konklusion. 
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