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Executive(summary((

Due/to/the/economic/crisis/and/the/bankruptcies/that/ followed,/questions/about/the/effect/of/an/

audit/and/the/auditor’s/ability/have/been/raised./These/have/lead/to/proposals/from/EU/on/how/to/

improve/the/audit/and/the/auditor’s/role,/to/ensure/economic/stability./Our/goal/for/this/thesis/is/to/

examine/ the/management/ and/ the/ auditor’s/ opinions/ and/ expectations/ on/ auditor’s/ role/ today,/

and/to/the/future/changes/that/will/affect/the/auditor’s/role./We/have/chosen/6/areas/to/examine;/

auditor’s/independency,/going/concern,/audit/of/IT,/fraud,/tax/and/charges/and/auditor’s/report.//

/

For/each/area,/we/will/ start/by/examining/what/ the/auditor’s/ role/ is/ today/according/ to/ law./ /To/

learn/about/the/future/regulations,/we/examined/what/regulatory/proposals/is/under/consideration/

and/what/e.g./EU/and/IAASB/have/on/their/agenda/for/the/next/couple/of/years/regarding/regulation/

changes.//

/

To/ learn/ the/ management/ and/ the/ auditors/ opinions/ and/ expectations/ to/ an/ auditor/ when/

preforming/ an/ audit,/we/ conducted/ a/ survey/ consisting/ of/ questions/ that/ either/ questioned/ the/

respondent’s/opinion/on/a/matter/or/ the/ respondent’s/expectation/on/a/matter./To/substantiate/

the/survey,/we/conducted/4/interviews./1/expert,/that/has/an/overall/understanding/of/the/auditing/

business,/ 1/ interview/ with/ a/ Chief/ Executive/ Officer,/ 1/ interview/ with/ a/ Board/ member/ and/ 1/

interview/with/an/auditor.//

/

By/ analysing/ and/ comparing/ the/ results/ from/ out/ theoretical/ analysis,/ the/ survey/ and/ the/

interviews,/ we/ found/ that/ the/ managements/ and/ the/ auditor’s/ expectations/ and/ opinions/ to/

todays/ auditor/ is/ similar/ to/ each/ other,/ and/ the/ general/ trend/ is/ that/ the/management/ and/ the/

auditors/is/satisfied/with/the/role/that/the/law/gives/auditor/today/in/regards/to/the/chosen/areas.//

Regarding/the/future,/the/respondents/do/not/give/a/general/trend./Compared/to/EU/proposals/on/

how/ to/ improve/ the/ auditing/ business,/ there/ is/ a/ general/ resistance/ towards/ the/ proposal/ on/

separating/auditing/and/counselling./The/auditor’s/responses/indicate/a/general/resistance/towards/

EU’s/proposal,/but/with/EU/commissions/words/“Status/quo/is/not/an/option”/changes/might/come/

anyway./(Renge,/Jepsen/2012)/

(
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Tak(til(

/

Vi/vil/gerne/udtrykke/en/tak/til/Lars(Kiertzner,(Per(Kristensen,(Thomas(Plenborg(samt/direktøren/

for/ at/ tage/ sig/ tid/ til/ at/ medvirker/ i/ vores/ interviews,/ som/ har/ underbygget/ vores/ afhandling./

Yderligere/vil/vi/gerne/takke/vores/vejleder/Henrik(Parker.//

(
! (
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Kapitel(1(Fastlæggelse(af(problemfelt(og(metode(

1.1.(Indledning(

Finanskrisen/har/med/ sager/ som/ IT/ Factory/og/Roskilde/Bank/ sat/ fokus/på/ revisor/og/værdien/af/

revisors/ arbejde,/ hvilket/ har/ sat/ spørgsmålstegn/ ved/ effekten/ af/ revisor/ og/ revisionen./

Internationalt/har/den/finansielle/krise/også/øget/opmærksomheden/omkring/revisor,/og/i/oktober/

2010/ udsendte/ EU/ en/ grønbog/med/ titlen:/ ”Læren/ af/ krisen”,/ der/ havde/ til/ formål/ at/ drøfte/ og/

undersøge/ revisor/ og/ revisionens/ samfundsmæssige/ rolle/ set/ i/ lyset/ af/ finanskrisen./ Grønbogen/

gennemgår/den/førte/revisionspolitik/og/kommer/med/forslag,/der/skal/sikre/og/forstærke/revisor/

og/revisionsbranchen.//(Røder/2010)/EU/kommissær/Michel/Barnier/sagde/i/2011/at:/”Status/quo/is/

not/an/option!”/(Renge,/Jepsen/2012)/og/lagde/dermed/op/til/at/revisor/og/revisionsbranchen/godt/

kunne/ forberede/ sig/ på/ ændringer./ (Renge,/ Jepsen/ 2012)/ I/ november/ 2011/ fremlagde/ EU/

Kommissionens/deres/endelige/forslag/til/lovændringer/i/revisionsbranchen./Lovforslaget,/som/lige/

nu/ behandles/ af/ parlamentets/ juridiske/ udvalg,/ lever/ også/ op/ til/ forventningen/ om/ markante/

ændringer.1/Forslaget/om/adskillelse/af/ revision/og/ rådgivning/har/ især/givet/anledning/ til/ debat./

Men/ der/ er/ også/ andre/ ting/ på/ tegnebrættet,/ som/ potentielt/ kan/ påvirke/ revisors/ arbejde./ For/

eksempel/arbejdes/der/også/lige/nu/på/en/ny/version/af/revisionspåtegningen./Visionen/for/den/nye/

revisionspåtegningen/er,/at/den/skal/være/mere/informativ/end/den/standard/udgave,/vi/kender/ i/

dag.2/Disse/tiltag/vil/påvirke/revisors/rolle/i/fremtiden,/men/også/påvirke/revisors/klienter/f./eks./ved/

adskillelse/af/revision/og/rådgivning.///

1.2.(Problemstilling(og(problemformulering(

Afhandlingens/problemstilling/omhandler/revisors/rolle,/der/har/været/genstand/for/stor/diskussion/

som/ følge/ af/ finanskrisen./ Revisor/ skal/ gerne/ støtte/ op/ om/ og/ være/med/ til/ at/ sikre/ økonomisk/

stabilitet/via/deres/revision,/hvis/formål/er,/at/undersøge/om/virksomhedernes/aflagte/regnskaber/

giver/ et/ retvisende/ billede/ og/ dermed/ et/ retvisende/ grundlag/ for/ dispositioner/ vedrørende/

virksomheden./Krisen,/har/med/dens/mange/konkurser,/gjort/at/revisors/rolle/er/sat/til/revision./Vi/

////////////////////////////////////////////////////////
1http://fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tidslinie

+baggrund+og+fakta/
2/IAASB’s/forslag/til/ny/revisionspåtegning/
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ønsker/derfor/at/ /belyse,/hvad/revisors/rolle/ /er/ i/dag/og/undersøge,/hvor/revisors/rolle/er/på/vej/

hen./Dette/vil/vi/gøre/ved/at/belyse/følgende/områder:/

1. Revisors/rolle/i/dag/

2. Revisors/rolle/i/fremtiden/

På/baggrund/af/ovennævnte/problemstilling/vil/følgende/problemformulering/undersøges;/

1.3.(Problemformulering(

Vores/undersøgelsesspørgemål/er/derfor:/

Hvilke(forventninger(og(holdninger(er(der(til(revisor(i(dag(og(i(fremtiden(i(forbindelse(med(

revisionen(af(et(årsregnskab?(

(

Ovenstående/ spørgsmål/ vil/ blive/ besvaret/ ved/ at/ undersøge/ og/ besvare/ nedenstående/

delspørgsmål:/

1. Hvad/er/gældende/ret/for/revisors/rolle/i/forhold/til/revisionen/af/et/årsregnskab/i/dag?/

2. Hvad/er/ledelsens/og/revisors/forventninger/og/holdninger/til/revisors/nuværende/rolle,/ud/

fra/den/gældende/regulering?/

3. Hvilken/ vej/ bevæger/ reguleringen/ for/ revisors/ rolle/ sig/ i/ forhold/ til/ revisionen/ af/ et/

årsregnskab?/

4. Hvilken/ vej/ forventer/ og/ ønsker/ ledelsen/ og/ revisor/ at/ revisors/ rolle/ skal/ bevæge/ sig/ i/

forhold/til/revisionen/af/et/årsregnskab?/

Efter/en/gennemgang/af/underspørgsmålene/er/det/muligt/at/besvare/vores/hovedspørgsmål.//

1.4.(Afgrænsning,(fokus(og(synsvinkel( (

I/ ovenstående/ afsnit,/ ”Indledning”,/ er/ der/ både/ branchemæssige/ ændringer,/ som/ revisor/ skal/

forholde/ sig/ til,/ f./ eks./hvis/der/ kommer/ regler/om/adskillelse/af/ revision/og/ rådgivning,/og/mere/

konkrete/handlingsmæssige/ændringer,/f./eks./hvis/revisionspåtegningens/udformning/ændres.//

Da/formålet/med/denne/afhandling/er,/at/undersøge/hvilke/forventninger/og/holdninger/der/er/til/

revisors/ rolle/ i/ dag/ samt,/ at/ undersøge/ hvilke/ forventninger/ og/ holdninger/ der/ er/ til/ revisors/

fremtidige/rolle,/vil/fokus/ligge/på/de/områder,/hvor/der/enten/har/været/stor/diskussion,/eller/hvor/

det/ligner,/at/revisors/rolle/går/forandringer/i/møde./Derfor/vil/vi/både/undersøge/branchemæssige/

forhold/og/mere/specifikke/opgave.//
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I/ forhold/ til/ revisors/ rolle/ i/ forbindelse/ med/ revisionen,/ er/ der/ mange/ områder,/ som/ kan/

bearbejdes./ Vi/ har/ valgt/ at/ fokusere/ på/ følgende:/ uafhængighed,/ going/ concern,/ revision/ af/ IT/

systemer,/besvigelser,/revision/af/skat/og/afgifter/og/revisionspåtegningen.//

Emnerne/er/valgt/ud/fra/interesse/og/relevans,/da/vi/forventer/at/der,/inden/for/de/udvalgte/emner,/

vil/ ske/ en/ udvikling/ i/ revisors/ rolle/ i/ fremtinde./ Dette/ vurderes/ ud/ fra/ lovforslag/ kan/ påvirker/

revisors/rolle/i/fremtiden./(Kiertzner/2012)/

(

Vi/ afgrænser/ os/ fra/ små/ og/ mellemstore/ virksomheder,/ regnskabsklasse/ A/ og/ B/ i/

Årsregnskabsloven,/samt/virksomheder/med/en/intern/revision,/da/principal/agent/forhold/ændres/

ved/tilstedeværelsen/af/en/tredjemand./Yderligere/afgrænser/vi/os/fra/finansielle/virksomheder,/da/

disse/ på/ en/ række/ punkter/ har/ separate/ regelsæt,/ samt/ virksomheder/ der/ ikke/ reguleres/ af/

Selskabsloven.//

Vi/ afgrænser/ os/ fra,/ hvorledes/ den/ interne/ ledelsessammensætningen/ påvirker/ revisor/ og/

ledelsens/samarbejde.//

Vi/vil/ikke/komme/ind/på/den/historiske/udvikling/i/reguleringen/af/revisor/og/ledelsens/rolle.//

Ydereligere/vil/andre/erklæringsopgaver/så/som/review/og/udvidet/gennemgang/ikke/være/en/del/af/

opgaven.//

Derudover/vil/afhandlingen/ikke/omhandle/hvilke/forventninger/og/holdninger/regnskabsbruger/har/

til/revisors/nuværende/og/fremtidige/rolle./

1.5.(Begrebsfastsættelse(

Definition(af(regnskabsbruger(

Ved/anvendelse/af/begrebet/”regnskabsbruger”/i/nærværende/afhandling,/lægges/ÅRL/§/12,/stk./2’s/

definition/ til/ grund./ Derved/ inkluderes/ personer,/ virksomheder,/ organisationer/ og/ offentlige/

myndigheder/ m.v.,/ der/ anvender/ regnskabet/ i/ økonomiske/ beslutninger,/ og/ derfor/ påvirkes/ af/

regnskabets/indhold./Dette/kunne/f./eks./være/aktionærer,/kreditorer,/medarbejdere/og/kunder.//

Definition(af(revisors(rolle(

Ved/ anvendelsen/ af/ begrebet/ ”revisors/ rolle”/ i/ nærværende/ afhandling/ skal/ der/ forstås,/ hvilke/

opgaver/og/hvilket/ansvar/revisor/er/pålagt/efter/reguleringen/inden/for/de/udvalgte/seks/emner/i/
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forhold/ til/ ydelsen/ revision,/ samt/ hvad/ ledelsen/ og/ revisor/ forventer/ af/ revisor/ i/ forhold/ til/ de/

udvalgte/seks/emner/i/forbindelse/med/en/revision.//

Definition(af(ledelsen((

Ved/ anvendelsen/ af/ begrebet/ ”ledelsen”/ i/ nærværende/ afhandling/ menes/ bestyrelsen,/ eller/

tislynsråd,/og/direktionen/i/en/samlet/betegnelse/jf./SEL/§/115.//

Definition(af(regulering(

Ved/ anvendelse/ af/ betegnelsen/ ”regulering”/menes/ lovgivning/ og/ øvrige/ regelsæt/ udstedt/med/

hjemmel/i/lov/f./eks./bekendtgørelser,/samt/FSR’s/udsendte/retningslinjer./

Kapitel(2(Anvendte(metoder(

2.1.(Metode(

Afhandlingens/formål/er/at/undersøge/forventningerne/og/holdningerne/til/revisors/nuværende/og/

fremtidige/rolle/i/forbindelse/med/revisionen/af/et/årsregnskabet./Hvormed/afhandlingen/både/har/

et/ beskrivende/ og/ et/ eksplorativt/ formål./ / (Andersen/ 2008,/ s./ 21+22)/ Hvor/ de/ første/ tre/

delspørgsmål/ er/ beskrivelsen,/ da/ disse/ undersøger/ hvad/ der/ er/ gældende/ ret/ for/ revisors/ rolle/ i/

dag,/hvilke/forventninger/og/holdninger/revisor/og/ledelsen/har/til/revisors/nuværende/rolle/samt,/

hvilken/vej/reguleringen/bevæger/sig/i/forhold/til/revisors/rolle/i/fremtiden./Det/sidste/spørgsmål/er/

eksplorativ,/ da/ formålet/ hermed/ er,/ at/ undersøge/ hvilken/ vej/ ledelsen/ og/ revisors/ forventer/ og/

ønsker/at/revisors/rolle/skal/bevæge/sig/i./

Afhandlingens/formål/samt/opbygning/illustreres/i/figur/2.1.1./herunder.//
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Figur"2.1.1.:"Afhandlingens""struktur"

/

Kilde:"Egen"tilvirkning"

Afhandlingen/vil/ først/beskrive/principal/agent/teorien,/ for/at/beskrive/forholdet/mellem/ledelsen/

og/revisor./Derefter/vil/overvejelserne/og/processen/bag/spørgeskemaet/og/interviewene/beskrives,/

hvorefter/ de/ seks/ udvalgte/ emner/ vil/ blive/ behandlet./ Til/ sidst/ vil/ der/ være/ en/ konklusion/ og/

perspektivering.//

Metodevalget/ overvejes/ ud/ fra,/ hvorledes/ problemformuleringen/ kan/ belyses./ Hvormed/

afhandlingen/er/opbygget/på/baggrund/af/en/induktiv/metode/for/at/kunne/afdække/revisors/rolle/i/

fremtiden/via/observationer./(Andersen/2008,/s./35)//

/

Afhandlingens/problemformulering/bygger/på/et/trepartsforhold;/revisors/nuværende/rolle/ud/fra/

gældende/ ret,/ forventninger/ og/ holdninger/ til/ revisors/ nuværende/ rolle/ samt/ forventninger/ og/

holdninger/til/revisors/fremtidige/rolle./Sammenhængen/er/illustreret/i/figur/2.1.2./nedenfor./

/

"

Kapitel 1-2
Problemformulering

og metode

Kapitel 3
Principal agent teori

Kapitel 4
Spørgeskema og 

interview

Kapitel 7 
Revision af IT

Kapitel 8 
Besvigelser

Kapitel 9
Skat og afgifter

Kapitel 6
Going Concern

Kapitel 10
Revisions-

påtegningen

Kapitel 5
Uafhængighed

Kapitel 11 
Konklsuion

Kapitel 12
Perspektivering
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Figur"2.1.2.:"Sammenhængen"mellem"problemformulering"og"valg"af"empiri"

/

Kilde:"Egen"tilvirkning"

Afhandlingens/enkelte/analyseafsnit/er/opbygget/ud/fra/problemformuleringens/trepartsforholdet,/

hvormed/der/i/hvert/afsnit/vil/være/en/beskrivelse/af/revisors/rolle/jf./gældende/ret,/hvorefter/der/

vil/ blive/ analyseret/ på/ de/ nuværende/ og/ fremtidige/ forventninger/ og/ holdninger/ til/ revisors/

nuværende/og/fremtidige/rolle./

2.2.((Metode(for(teoriafsnit(

For/at/kunne/klarlægge/ forholdet/mellem/bestyrelsesmedlemmerne,/direktørerne/og/ revisorerne/

beskrives/principal/agent/teorien./

I/ hvert/ kapitel/ som/ beskriver/ hvert/ sit/ emne,/ vil/ der/ først/ være/ en/ beskrivelse/ af/ revisors/

nuværende/rolle/jf./gældende/ret./Hvor/der/vil/være/en/beskrivelse/af/de/reguleringskrav/der/er/til/

det/pågældende/emne,/for/at/kunne/holde/det/op/ imod/undersøgelsernes/resultater,/samt/for/at/

kunne/vurdere/om/der/ud/fra/det/opnåede/empiri,/er/en/tendens/til/at/revisors/rolle/i/fremtiden/skal/

være/ en/ anden/ end/ den/ nuværende/ ud/ fra/ et/ reguleringsmæssigt/ perspektiv./ Reguleringen/

beskrives/ primært/ ud/ fra/ lovgivningen,/ de/ international/ standarder,/ ISA,/ samt/ relevante/

bekendtgørelser./

Efterfølgende/ vil/ der/ være/ en/ beskrivelse/ af/ kommende/ tiltag,/ som/ vil/ påvirke/ revisors/ rolle/ i/

fremtiden./Dette/vil/beskrives/ud/fra/lovforslag,/artikler/samt/andet/sekundært/materiale.//

I/det/efterfølgende/afsnit/beskrives/den/valgte/juridiske/metode,/der/anvendes/for/at/kunne/udlede/

gældende/ret/for/revisors/rolle./

1.(revisors(nuværende(rolle((
=(redegørelse(for(revisors(

nuværende(rolle(via(gældende(ret(

3.(Forventninger(og(holdninger(til(
revisors(fremtidige(rolle(

=Spørgeskema(og(interviews(af(
interessanter(

2.(Forventninger(og(holdninger(
til(revisors(nuværende(rolle(
=(Spørgekema(og(interviews(af(

interessanter((
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2.3.(Juridisk(metode(

I/ nærværende/ afhandling/ ønsker/ vi/ at/ udlede,/ hvad/ der/ er/ gældende/ ret/ i/ dag./ Det/

retsvidenskabelige/ område,/ der/ beskæftiger/ sig/ med/ dette/ område,/ er/ retsdogmatikken,/ hvis/

opgave/det/er/at/finde/frem/til/gældende/ret/via/den/retsdogmatiske/metode./Gældende/ret/+/de/

lege/ lata/–/ skal/ forstås/ som/det/ resultat/en/domstol/ ville/nå/ frem/ til,/ hvis/problemstillingen/blev/

prøvet/ved/en/domstol.//(Nielsen,/Tvarnø/2011,/s./29)/Vi/arbejder/ikke/med/en/konkret/tvist,/men/

nærværende/ afhandling/ ønsker/ at/ fastlægge/ hvad/ der/ er/ revisors/ opgave/ ifølge/ reguleringen./

Resultatet,/vi/når/frem/til,/skulle/gerne/stemmeoverens/med/resultatet/som/en/domstol/ i/en/tvist/

om/revisors/arbejdsopgaver/kommer/frem/til.//

/

Som/sagt/er/det/den/retsdogmatiske/metode,/som/vi/skal/anvende,/for/at/opnå/vores/ønskede/mål./

Den/ retsdogmatiske/ metode/ består/ af/ 3/ ting:/ systematisk" indsamle" data," beskrive" dataene" og"

fortolke"og"analysere"dataene.(Evald,/Schaumburg+Müller/2004,/s./210,/Nielsen,/Tvarnø/2011,/s./28/

og/31)/

/

Dataene/ er/ de/ retskilder,/ som/ kan/ være/ relevante/ for/ den/ pågældende/ problemstilling./

Retskilderne/består/af:"

A Reguleringen/(love,/bekendtgørelser/etc.)/

A Retspraksis/(domme,/afgørelser,/administrative/kendelser/etc.)/

A Retssædvaner/

A Forholdets/natur/

I/retskildelæren/hersker/der/intet/hierarki/mellem/retskilderne./Retskilden/reguleringen/vægter/det/

samme/som/retskilden/forholdets"natur./Det/afgørende/er/relevansen/af/retskilden/i/forhold/til/den/

pågældende/juridiske/problemstilling,/dog/er/regulering/midlertidig/mere/objektiveret/end/praksis,/

sædvaner/og/ forholdets/natur.3/(Nielsen,/Tvarnø/2011,/ s./71)/For/at/ sikre/en/ensartet/analyse/og/

fortolkning/ af/ en/ given/ juridisk/ problemstilling/ er/ det/ vigtigt,/ at/ der/ i/ anvendelsen/ af/ den/

retsdogmatiske/ metode/ i/ forbindelse/ med/ fortolkningen/ af/ retskilderne/ anvendes/ samme/
////////////////////////////////////////////////////////
3/Med/grad/af/objektivering/menes/i/hvilken/grad/dommeren/præsenteres/for/en/færdigformueret/retsregel,/

eller/i/hvilken/grad/dommeren/aktivt/skal/medvirke/for/at/udforme/en/regel./Højt/objektiverede/retskilder/

som/f./eks./regulering/stiller/dommeren/mindre/frit/end/lavt/objektiverede/retskilder/som/f./eks./forholdets/

natur.//
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rækkefølge,/ uagtet/ om/ det/ er/ en/ domstol/ eller/ 2/ cand.merc.aud+studerende,/ der/ foretager/

analysen./Derfor/er/der/i/den/retsdogmatiske/fortolkning/fastsat/ovenstående/rækkefølge,/når/den/

retsdogmatiske/metoden/anvendes./Det/er/altså/vigtigt/at/adskille/retskildelæren/og/retsdogmatiks/

fortolkning./ / (Nielsen,/ Tvarnø/ 2011,/ s./ 32)/ Når/ reglens/ indhold/ ikke/ umiddelbart/ kan/ udledes,/

benyttes/ fortolknings+/ og/ udfyldningsprincipper./ Grænserne/ mellem/ restkildelæren/ og/

fortolkningslæren/er/flydende./(Gram/Jensen/1998,/s./95)/

/

I/ nærværende/ afhandling/ vil/ vi/ primært/ benytte/ af/ os/ lovgivningen/ som/ retskilde/ grundet/ dens/

objektiveringsgrad./Til/ fortolkning/og/udfyldning/vil/ vi/ anvende/sekundært/kildemateriale/ så/ som/

lærebøger/og/artikler.//

//

Yderligere/ ønsker/ vi/ også/ at/ undersøge,/ hvad/ revisors/ rolle/ bliver/ i/ fremtiden,/ og/ dette/ vil/ vi/

ligeledes/undersøge/ved/at/kigge/på/reguleringen/dog/ikke/den/nuværende,/men/derimod/hvad/der/

ligger/som/forslag,/er/en/del/af/EU’s/strategiske/plan/eller/regeringens/plan.//

2.4.(Metode(analyseafsnit((

Analyseafsnittet/ har/ en/ induktiv/ fremgangsmåde,/ (Andersen/ 2008,/ s./ 35)/ da/ formålet/ med/

afhandlingen/ er/ at/ undersøge/ revisors/ nuværende/ rolle/ samt/ at/ afklare/ interessenternes/

nuværende/og/fremtidige/forventninger/og/holdninger/til/revisors/rolle./

Ved/ at/ anvende/ den/ induktive/metode/ kan/man/ slutte/ en/ generel/ viden/ om/ teorien/ ud/ fra/ den/

indsamlede/empiri./(Andersen/2008,/s./35)/

Fastlæggelse/af/undersøgelsesdesign/og/udvælgelsen/af/empiri/beskrives/i/de/efterfølgende/afsnit.//

2.4.1.(Fastlæggelse(af(undersøgelsesdesign(og(valg(af(empiri(

Figur/2.1.2./illustrerer/afhandlingens/problemformuleringens/opbygning/over/et/trepartsforhold./Til/

indsamling/ af/ empiri/ til/ analyse/ af/ forventninger/ og/ holdninger/ til/ revisors/ nuværende/ og/

fremtidige/ rolle/ udarbejdes/ der/ kvalitative/ og/ kvantitativ/ undersøgelser/ via/ interviews/ og/

spørgeskema.//

Formålet/med/både/at/udarbejde/en/kvalitativ/og/kvantitativ/undersøgelse/er,/at/opnå/en/general/

viden/om/forventninger/og/holdningerne/til/revisors/nuværende/og/fremtidige/rolle/via/kvantitative/

undersøgelser/samt/at/opnå/en/mere/nuanceret/viden/om/hvilke/forventninger/og/holdninger,/der/
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er/til/revisors/rolle/via/en/kvalitativ/undersøgelse./På/denne/måde/opnås/en/bredere/viden,/end/hvis/

kun/den/ene/metode/var/valgt./(Flick/2009,/s./30)/

Der/ udføres/ først/ en/ kvalitativ/ undersøgelse/ via/ ekspert/ interview/ hvorefter/ der/ udføres/

kvantitative/undersøgelser/via/spørgeskemaer./Til/sidst/udføres/der/igen/kvalitative/undersøgelser/

via/semistruktureret/interviews./

Ved/først/at/udføre/en/kvalitativt/undersøgelse/via/ekspert/interview,/opnås/en/viden/om/revisors/

nuværende/og/fremtidige/rolle/ud/fra/en/ekspert/synspunkt./Dette/giver/et/ fagligt/udgangspunkt,/

hvorfra/ spørgeskemaet/ udformes./ Via/ spørgeskemaet/ undersøges/ det,/ om/ respondenterne/ til/

spørgeskemaet/deler/ekspertens/synspunkter/ i/ forhold/til/revisors/nuværende/og/fremtidige/rolle/

på/ et/ generelt/ niveau./ Herefter/ udføres/ der/ yderligere/ interviews/ for/ at/ opnå/ en/ mere/

dybdegående/ viden/ om/ forventningerne/ og/ holdningerne/ til/ revisors/ nuværende/ og/ fremtidige/

rolle/i/forhold/til/resultaterne/der/opnås/via/spørgeskemaet./

Fastlæggelsen/ af/ undersøgelsesdesign/ og/ udvælgelsen/ af/ empiri/ for/ spørgeskemaet/ og/

interviewene/ uddybes/ i/ kapitel/ 4,/ hvor/ der/ ligeledes/ vil/ være/ en/ kritisk/ tilgang/ til/ den/ udvalgte/

metode./

2.5.(Valg(og(fravalg(af(teorier(

I/ afhandlingen/ kunne/ det/ være/ relevant/ at/ diskutere/ forventningskløften/ mellem/ revisor/ og/

regnskabsbruger./ Men/ da/ afhandlingen/ har/ fokus/ på/ ledelsen,/ og/ det/ vurderes/ at/

forventningskløften/omhandler/ samtlige/ regnskabsbruger,/ interne/og/eksterne,/ vil/ der/ ikke/være/

en/ beskrivelse/ af/ forventningskløften,/ da/ det/ vurderes/ til/ at/ være/ for/ omfattende/ i/ forhold/ til/

afhandlingens/fokus,/som/er/på/ledelsen./

2.6.(Kildekritik(

Vore/teoriafsnit,/hvor/gældende/ret/udeledes,/er/skrevet/på/baggrund/af/sekundære/kilder/så/som/

lovgivning,/øvrig/regulering,/bøger,/artikler/og/andre/eksterne/kilder./((Andersen(2008,(s.(152)/Da/
vi/ønsker/at/udlede/gældende/ret,/er/kildens/objektiveringsgrad/den/faktor/vi/vægter/vore/kilder/ud/

fra,/ hvilket/ uddybes/ i/ afsnit/ 2.3./ Herunder/ anvendes/ faglitteratur/ bl.a./ lærebøger/ benyttet/ i/

undervisningen/ på/ cand.merc.aud+studiet/ ved/ Copenhagen/ Business/ School,/ hvorfor/ vi/ antager/

dem/ som/ værende/ pålidelige/ og/ dermed/ anvendelige/ i/ forhold/ til/ det/ faglige/ niveau/ en/

kandidatafhandling/ kræver./ Anvendte/ artikler/ er/ primært/ fra/ Karnovs/ tidskrift;/ Revision/ &/
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Regnskabsvæsen./ Da/ formålet/ med/ nærværende/ afhandling/ er/ at/ undersøge/ direktørers,/

bestyrelsesmedlemmers/ og/ revisorers/ holdninger/ og/ meninger/ til/ revisors/ nuværende/ og/

fremtidige/rolle/bidrager/artiklerne/med/fagfolks/holdninger/og/meninger,/dog/er/vi/kritiske/overfor/

disse,/da/de/er/subjektive/og/personlige/hvorfor/der/ikke/kan/generaliseres/på/baggrund/af/dem./(

Kapitel(3(Principal(agent(teorien(

For/at/få/en/forståelse/af/forholdet/mellem/direktionen,/bestyrelsen,/aktionærerne/og/revisorerne/

er/ det/ nødvendigt/ at/ klarlægge/ principal/ agent/ teorien,/ hvor/ forholdet/mellem/ en/ virksomheds/

forskellige/ aktører/ forklares./ Agentteoriens/ modeller/ har/ to/ aspekter;/ et/ strategisk/ og/ et/

strukturelt4./Dette/afsnit/vil/kun/omhandle/det/strategiske/aspekt,/som/omhandler/det/aspekt,/at/

det/kun/er/lederen/der/kan/observerer/de/økonomiske/resultater,/hvormed/ledelsen/er/forpligtet/til/

at/rapportere/om/disse/til/virksomhedens/ejere./(Loft,/Sloth/Pedersen/1994,/s./214)/

/

Principal/ agent/ teorien/ beskriver/ forholdet/ mellem/ virksomhedsejer,/ principalen/ og/

virksomhedsledelsen,/agenterne/og/deres/forskellige/interesser/og/motivationer./

Virksomhedsledelsens/interesse/er/at/opretholde/den/størst/mulige/frihedsgrad/samt/at/maksimere/

deres/egen//udbytte./Virksomhedsejerens/interesse/er/at/opnå/information,/der/tilfredsstiller/deres/

målsætning/om/at/maksimere/deres/udbytte/i/form/af/et/afkast,/enten/ved/tilvækst/i/kursværdien/

eller/som/udbytte./(Loft,/Sloth/Pedersen/1994,/s./213)/

Denne/ forskel/ i/ agenten/ og/ principalens/ målsætning/ og/ interesse/ er/ en/ af/ problematikkerne/ i/

principal/ agent/ teorien./ En/ anden/ problematik/ er/ den/ forskellige/ adgang/ til/ information,/ hvilket/

medfører/ et/ asymmetrisk/ informationsforhold/ mellem/ agenten/ og/ principalen./ Virksomhedens/

ledelse/ har/ indsigt/ i/ den/ daglige/ drift,/ herunder/ produktion,/ driftsøkonomien/ mv.,/ hvilket/

virksomhedens/ ejer/ ikke/nødvendigvis/ har/ i/ lige/ så/ stort/ omfang./ / (Loft,/ Sloth/Pedersen/1994,/ s./

213)/ Dette/ asymmetrisk/ informationsforhold/medfører/ endnu/ en/ problemstilling,/moral/ hasard,/

hvor/ ledelsen/har/visse/muligheder/ for/at/agere/ i/egen/ interesse/på/ejernes/bekostning,/uden/at/

ejeren/har/mulighed/for/at/opdage/det./(Elling/2010,/s./47)/

////////////////////////////////////////////////////////
4/Det/strukturelle/aspekt/omhandler/fastsættelsen/af/aflønningsstrukturen/for/ledelsen/og/revisorer.(Loft,/

Sloth/Pedersen/1994,/s./214)/
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Problematikkerne/ mellem/ principalen/ og/ agenten/ medfører/ tre/ forskellige/ former/ for/

omkostninger./Den/første/form/for/omkostning/er/principalens/omkostninger/til/kontrol/af/agenten/

i/ form/ af/ bl.a./ formelle/ kontrolsystemer,/ etablering/ af/ kompenserende/ incitamentsstrukturer/ og/

revision./Den/anden/form/for/omkostning/er/de/omkostninger,/som/principalen/har/haft/i/form/af/

tilvejebringelse/ af/ ansvarlig/ indskudskapital./ Den/ sidste/ form/ for/ omkostninger/ er/ de/

agentomkostningerne,/ der/ opstår/ i/ form/ af/ de/ tab,/ der/ opstår/ ved/ forskellen/ mellem/ den/

økonomiske/ værdi/ af/ agentens/ beslutninger/ og/ den/ økonomiske/ værdi/ af/ principalens/

beslutninger,/som/maksimerer/principalens/velfærd./(Loft,/Sloth/Pedersen/1994,/s./213)/

For/at/minimere/de/ovenfornævnte/agentomkostninger/samt/ for/at/minimere/den/asymmetriske/

informationsforhold/mellem/agenten/og/principalen/udføres/revision./For/at/revisor/kan/bevare/en/

troværdig/ kontrolrolle,/ er/ det/ dermed/ vigtigt,/ at/ revisor/ ikke/ har/ nogen/ form/ for/ økonomisk/

interesse/ i/det/regnskabsmæssige/resultalt./Herved/kan/revisor/minimere/de/agentomkostninger,/

der/opstår/ved,/at/principalen/og/agenten/har/forskellige/økonomiske/mål./Ved/at/revisor/kommer/

ind/i/billedet/opnås/en/principal/agent/model/med/to/agenter,/virksomhedsledelsen/og/revisor,/og/

en/principal,/virksomhedsejeren.//(Loft,/Sloth/Pedersen/1994,/s./214+15)//

Virksomhedsledelsen/har/ansvaret/for/at/udarbejde/virksomhedens/finansielle/rapportering,/mens/

det/ er/ revisors/ ansvar/ at/ verificere/ den/ finansielle/ rapportering/ via/ revisionen./ (Loft,/ Sloth/

Pedersen/1994,/s./216)/

Denne/agentteoretiske/model/udbygges/yderligere,/når/den/danske/selskabsform/indarbejdes,/hvor/

virksomhedens/ ledelse/ ofte/ er/ delt/ op/ i/ en/ bestyrelse/ og/ en/ direktion./ Dette/ påvirker/ den/

agentteoretiske/model/således,/at/der/reelt/opstår/et/ekstra/agent+principal/niveau/i/virksomheden,/

hvor/bestyrelsen/agerer/som/principal/for/direktionen./Modellen/illustreres/i/figur/3.1./herunder./
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Figur"3.1.:"Den"danske"agentteoretiske"model"med"to"leddet"ledelsesstruktur" "

/

Kilde:"(Loft,"Sloth"Pedersen"1994,"s."216)"med"egen"tilvirkning"

Ud/ fra/ figur/ 3.1./ bliver/ sammenhængen/ mellem/ aktionærerne,/ bestyrelsen,/ direktionen/ og/

revisorer/ tydelig./ På/ generalforsamlingen/ vælges/ en/ revisor,/ som/ reviderer/ årsregnskabet,/

derudover/ vælges/ bestyrelsesmedlemmerne,/ som/ ansætter/ direktionen./ Direktionen/ afgiver/

finansiel/ rapportering/ til/ bestyrelsen,/ som/ udarbejder/ årsregnskabet,/ der/ skal/ godkendes/ på/

generalforsamlingen./ Den/ finansielle/ rapportering/ fra/ ledelsen/ er/ nødvendig,/ når/ principalen/ og/

agentens/ interesser/ ikke/er/ sammenfaldende/pga./ forskellige/økonomiske/mål./ På/årsregnskabet/

afgiver/ revisor/ sin/påtegning,/hvor/ revisor/udtaler/ sig/om/kvaliteten/af/årsregnskabet./Da/ revisor/

optræder/som/en/økonomisk/agent,/jf./figur/3.1.,/med/sine/egne/økonomiske/interesser,/opstår/der/

ligeledes/ en/ moral/ hasard/ problematik/ mellem/ principalen/ og/ revisor./ For/ at/ principalen/ kan/

kontrollere,/at/det/aftalte/revisionsarbejde/er/udført,/skal/revisor/informere/principalen/om,/hvad/

der/er/udført/i/forbindelse/med/revisionen/og/hvordan./(Loft,/Sloth/Pedersen/1994,/s./216+17)/

For/at/udgå/at/virksomhedens/ledelse/og/revisor/indgår/et/samarbejde/for/at/maksimere/deres/egne/

økonomiske/ interesser/ frem/ for/ ejerens,/ er/ det/ vigtigt,/ at/ revisor/ og/ ledelsen/ er/ uafhængig/ af/

hinanden./Risikoen/for/at/uafhængigheden/ikke/er/tilstede/vurderes,/til/at/være/kortsigtet./Revisor/

har/nemlig/et/incitament/til/at/opretholde/sin/uafhængighed,/da/ejeren,/som/vælger/revisor,/altid/

vil/foretrække/en/uafhængig/revisor/fremfor/en/afhængig./(Loft,/Sloth/Pedersen/1994,/s./230)/

General-
forsamling

Bestyrelse

Direktion

Revisor(er)

Valg

Påtegning

Principal

Agent

Principal

Agent

ValgÅrsregnskab

Revision

Rapportering

Revision

AnsættelseRapportering
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Principalen/kan/anvende/revisors/faglighed/til/flere/ting/end/påtegningen./Principalen/kan/anvende/

revisor/ til/ at/ opnå/ informationer/ om/ det/ økonomiske/ resultat,/ da/ revisor/ har/ redskaberne,/ der/

kræves/ til/ at/ vurdere/ informationsproduktionen/ i/ form/ af/ ledelsens/ økonomiske/ rapportering./

Hermed/ bliver/ revisors/ rapportering/ til/ principalen/ en/ risikokilde/ for/ afsløring/ af/ lederens/

eventuelle/misinformation.//(Loft,/Sloth/Pedersen/1994,/s./230+31)/Dette/medvirker/til/at/minimere/

moral/hasard/problematikken.//

/

Sammenhængen/ mellem/ direktionen,/ bestyrelsen,/ aktionærerne/ og/ revisor/ beskrives/ i/

årsrapporten./Ledelsen/er/ansvarlig/ for/udarbejdelse/af/årsregnskabet/ til/aktionærerne,/hvormed/

den/ asymmetriske/ information/ minimeres./ For/ at/ aktionærerne/ skal/ minimere/ ledelsens/ moral/

hasard,/revideres/årsregnskabet/af/revisor./

Kapitel(4(Spørgeskema(og(interviews(

I/ dette/ afsnit/ vil/ der/ være/ en/ beskrivelse/ af/ de/ valg,/ der/ er/ taget/ under/ udarbejdelsen/ af/

spørgeskemaet/og/interviews.//

Dette/afsnit/skal/ses/som/en/forlængelse/af/de/metodiske/valg,/der/er/beskrevet/i/kapitel/2/under/

afsnittet/metode;/fastlæggelse/af/undersøgelsesdesign/og/valg/af/empiri.//

I/det/efterfølgende/afsnit,/4.1.,/vil/der/være/en/beskrivelse/af/de/valg/og/overvejelser,/der/er/gjort/i/

forbindelse/med/udarbejdelsen/og/gennemførelsen/af/spørgeskema./

I/ afsnit/ 4.2./ vil/ der/ være/ en/ beskrivelse/ af/ de/ valg/ samt/ de/ overvejelser,/ der/ er/ foretaget/ i/

forbindelse/med/udarbejdelse/og/gennemførelsen/af/interviewene.//

4.1.(Spørgeskema((

Formålet/ med/ spørgeskemaet/ er/ at/ opnå/ en/ generel/ viden/ om/ målgruppens/ generelle/

forventninger/ og/ holdninger/ til/ revisors/ nuværende/ og/ fremtidige/ rolle/ inden/ for/ de/ udvalgte/

emner./ De/ efterfølgende/ afsnit/ vil/ indeholde/ beskrivelser/ samt/ hvilke/ overvejelser,/ der/ ligger/ til/

grund/for/spørgeskemaet./

4.2.(Målgruppe( (

Målgruppen/for/spørgeskemaet/er/direktører/og/bestyrelsesmedlemmer/i/selskabsklasserne/C/og/D/

samt/godkendte/revisorer./
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Valget/af/målgruppen,/selskabsklasserne/C/og/D,/skyldes/interesse/i/de/virksomheder,/hvor/der/er/

et/lovkrav/om/at/få/udført/revision,/jf./Årsregnskabsloven/§/135./

Målgruppen/er/ukendt/ i/og/med,/vi/ ikke/har/en/direkte/kontakt/ til/ vores/ respondenter./ (Hansen,/

Marckmann/et/al./2008,/s./23)/

Udvælgelsen/af/ respondenter/udføres/ud/ fra/en/repræsentative/stikprøve5./Grunden/til/at/denne/

metode/er/valgt/frem/for/den/vægtede/stikprøve/er,/at/via/den/repræsentative/stikprøve/opnås/et/

billede/af/totalpopulationen,/hvormed/der/er/mulighed/for/at/kunne/generalisere/på/resultaterne/

og/ konkludere/ på/ hele/ målgruppen./ / (Hansen,/ Marckmann/ et/ al./ 2008,/ s./ 43)/ Den/ vægtede/

stikprøve/ giver/ ikke/mulighed/ for/ at/ generalisere/på/ resultaterne/ for/hele/målgruppen/under/ et.//

(Hansen,/Marckmann/et/al./2008,/s./49)//

Stikprøvestørrelsen/vil/være/på/omkring/300/respondenter/i/og/med/det/kan/være/svært/at/komme/

i/ kontakt/ og/ få/ svar/ fra/ de/ udvalgte/ respondenter./ Dette/ giver/ dog/ en/ forholdsvis/ høj/ statistisk/

usikkerhed,/ da/ der/ er/ udvalgt/ for/ få/ respondenter/ til/ at/ opnå/ et/ repræsentativt/ billede/ af/

målgruppen,/hvilket/der/vil/blive/taget/hensyn/til/i/analysen/af/resultaterne.//(Hansen,/Marckmann/

et/al./2008,/s./46+7)//

4.3.(Udvælgelsen(af(respondenter(( (

Udvælgelsen/ af/ respondenter/ er/ fuldstændig/ tilfældigt 6 /for/ at/ øge/ undersøgelsens/

repræsentativitet./(Hansen,/Marckmann/et/al./2008,/s./50)/Der/anvendes/to/metoder/til/at/nå/den/

valgte/målgruppe./ I/den/ første/metode/anvendes/databasen/NN/markedsdata/ for/at/udvælge/og/

indsamle/informationer/på/direktører/og/bestyrelsesmedlemmer./Den/anden/metode/anvendes/til/

udvælgelse/af/revisorer/via/en/medlemsliste/fra/FSR7./

Den/ fuldstændige/ tilfældige/ udvælgelse/ af/ respondenter/ udføres/ via/ Excel/ funktionen/

”SLUMPMELLEM”8./

////////////////////////////////////////////////////////
5/Repræsentativ/stilprøve/er/en/undersøgelses/metoder/der,/med/statisktik/sikkerhed,/afspejler/

totalpopulationen.(Hansen,/Marckmann/et/al./2008/s./43)/
6/Ved/en/fuldstændig/tilfældig/udvælgelse/har/vi/ingen/indflydelse/på,/hvilke/respondenter/der/udvælges.//
7/Medlemslisten/fra/FSR/er/tilsendt/efter/henvendt/kontakt.//
8/SLUMPMELLEM/(mindst,/størst)/er/en/Excel/funktion,/hvor/der/tilfældigt/udvælges/et/helt/tal/mellem/det/

mindste/tal/og/største/tal/som/angives./(http://office.microsoft.com/da+dk/excel+help/slumpmellem+

funktionen+slumpmellem+HP010342817.aspx)///
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4.3.1.(Direktører(og(bestyrelsesmedlemmer( (

For/at/opnå/den/ønskede/målgruppe/af/direktører/og/bestyrelsesmedlemmer/i/regnskabsklasserne/

C/ og/ D/ afgrænses/ søgningerne/ på/ virksomheder/ i/ NN/ markedsdata,/ ud/ fra/ kriterierne/ til/

regnskabsklassen/C/og/derover,/jf./ÅRL/§/7/stk./2,/nr./2/og/3./

Der/ udføres/ to/ søgninger/ for/ at/ afgrænse/ data./ Den/ første/ søgning/ har/ kriterierne:/ en/

nettoomsætning/over/ 72/mio./ kr./ samt/ en/balancesum/over/ 36/mio./ kr./Den/ anden/ søgning/ har/

kriterierne:/en/nettoomsætning/over/72/mio./kr./samt/antallet/af/medarbejder/over/50/personer.//

Derefter/ fravælgelse/ de/ virksomheder,/ der/ ikke/ er/ omfattet/ af/ årsregnskabsloven,/ jf./ §/ 1,/ stk./ 1/

samt/§/3,/for/at/sikre,/at/alle/de/udvalgte/virksomheder/er/omfattet/af/ÅRL/§/135./

Herunder/fravælges/alle/virksomheder,/der/er/omfattet/af/årsregnskabsloven/§/1,/stk./3,/hvormed/

virksomheder,/ der/ er/ omfattet/ af/ lovgivningen/ for/ finansielle/ virksomheder,/ lov/ om/ statens/

regnskabsvæsen/og/som/udelukkende/er/omfattet/af/lov/om/kommunernes/styrelse/fravælges.//

Efter/ fravælgelse/ af/ virksomhederne,/ der/ ikke/ opfyldte/ de/ ovenstående/ kriterier,/ var/ der/ 2.416/

virksomheder/tilbage.//

Ud/ fra/ disse/ virksomheder/ blev/ der/ tilfældigt/ udvalgt/ 100/ virksomheder/ til/ opnåelse/ af/

kontaktinformationer/ på/ direktører./ Derefter/ blev/ der/ tilfældigt/ udvalgt/ 100/ virksomheder,/ til/

opnåelse/af/kontaktinformation/på/bestyrelsesmedlemmer/via/Excel/funktionen/”SLUMPMELLEM”./

Ved/ at/ benytte/ den/ samme/ liste/ over/ virksomheder,/ til/ udvælgelse/ af/ direktører/ og/

bestyrelsesmedlemmer/ kan/ man/ risikere/ at/ udtrække/ respondenter/ dobbelt,/ dvs./ at/ den/

pågældende/ respondent/ både/ er/ direktør/ for/ et/ udvalgt/ virksomhed/ samt/ besidder/ en/

bestyrelsespost/i/et/andet/udvalgt/virksomhed/indenfor/målgruppen./Endvidere/kan/respondenten/

fungere/som/direktør/og/bestyrelsesmedlem/for/samme/virksomhed./For/at/undgå/dette/oprettes/

et/ personkartotek,/ hvor/ alle/ respondenternes/ navne/ indskrives./ Dermed/ udgås/ det/ at/ udtrække/

respondenten/dobbelt.//

For/at/sikre/at/de/udvalgte/virksomheder/er/i/regnskabsklasserne/C/og/D,/hentes/det/sidste/aflagte/

tilgængelige/årsrapport/via/NN/Markedsdata,/ for/at/kontrollere/om/årsrapporten/er/udarbejdet/ i/

overensstemmelse/med/ årsregnskabslovens/ bestemmelser/ for/ regnskabsklassen/ C/ eller/ derover./

Ved/denne/kontrol/var/der/enkelte/virksomheder/som/ikke/aflagde/årsrapport/i/regnskabsklassen/C/

eller/derover,/hvormed/det/var/nødvendigt/at/udvælge/flere/virksomheder/end/100/for/at/opnå/det/

ønskede/antal/respondenter.//
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4.3.2.(Godkendte(revisorer( (

For/ at/ udvælge/ samt/ indsamle/ informationer/ på/ godkendte/ revisorer/ anvendes/ et/ tilsendt/ FSR/

medlemskartotek./ Ud/ fra/ kartoteket/ udvælges/ 100/ revisionsfirmaer/ fuldstændigt/ tilfældigt/ via/

Excel/funktionen/”SLUMPMELLEM”./

Årsagen/ til/ at/ der/ ikke/ tages/ hensyn/ til,/ hvorvidt/ det/ enkelte/ revisionsfirma/ reviderer/ C/ og/ D/

virksomheder,/ er/ for/ at/opnå/en/mangfoldig/målgruppe./Dette/ giver/den/ fejlkilde,/ at/det/ ikke/er/

sikkert,/ at/den/udvalgte/ godkendte/ revisor/har/praktisk/erfaring/med/at/ revidere/ virksomheder/ i/

regnskabsklasserne/C/og/D./Men/da/spørgsmålene/er/udformet/som/generelle/spørgsmål,/vurderes/

det/ikke/til/at/være/en/væsentlig/fejlkilde/for/analysen.////

4.4.(Spørgeskemakonstruktion(

Spørgeskemaets/ længde/ afhænger/ af/ flere/ faktorer,/ herunder/ målgruppen./ Da/ målgruppen/ for/

denne/undersøgelse/er/personer/med/en/travl/hverdag,/og/som/sikkert/får/mange/spørgeskemaer/

tilsendt,/ er/ det/ vigtigt,/ at/ spørgeskemaet/ vækker/ deres/ interesse/ og/ ikke/ tager/ for/ lang/ tid/ at/

besvare./Det/er/en/fordel/at/stille/lukkede/spørgsmål/frem/for/åbne,/da/disse/spørgsmål/er/hurtigere/

at/ besvare./ Det/ antages/ at/ fire/ simple/ spørgsmål/ kan/ besvares/ på/ et/ minut./ Spørgeskemaet/

bestræbes/ efter/ at/ skulle/ tage/ 10+15/minutter/ at/ besvare,/ hvormed/ der/maksimalt/må/ være/ 60/

simple/spørgsmål./Men/da/ikke/alle/spørgsmål/anses/for/at/være/simple,/bestræbes/der/efter/kun/at/

stille/30/+/40/spørgsmål./(Hansen,/Marckmann/et/al./2008,/s./61)/

/

Før/ spørgeskemaet/ udsendes/ til/ respondenterne,/ udføres/ en/ prætest,/ for/ at/ undersøge/ om/

spørgeskemaet/vil/give/de/ønskede/resultater./

Den/første/prætest/blev/gennemført/ved/at/sende/spørgeskemaet/ud/til/venner/og/bekendte/med/

en/regnskabsforforståelse,/med/det/formål/at/teste/spørgsmålsformuleringen/og/svarkategorierne./

Herefter/udføres/der/endnu/en/ test/med/det/ formål/ at/ teste/om/spørgeskemaet/ fungerede/ i/ sin/

helhed,/og/for/at/undersøge/analysemulighederne/for/det/opnåede/data./Til/sidst/blev/der/udført/

endnu/en/test/for/at/teste/forståelsen/af/spørgsmålene/samt/spørgsmålsrækkefølgen./Denne/test/

udsendes/til/bekendte,/som/falder/indenfor/målgruppen.//(Hansen,/Marckmann/et/al./2008,/s./117+

18)//

/
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4.4.1.(Spørgeskemaets(spørgsmål(

For/at/kunne/sammenligne/resultaterne/er/spørgsmålene/udformet/som/lukkede/spørgsmål,/dog/

med/en/åben/svarmulighed/til/sidst/på/mange/af/spørgsmålene/via/”andet”/eller/”evt./kommentar”./

Dette/giver/respondenterne/muligheden/for/selv/at/angive/et/svar/samt/muligheden/for/at/

kommentere/på/spørgsmålet./Derudover/gives/der/mulighed/for/respondenten/til/at/forholde/sig/

neutralt/til/spørgsmålet/via/svarmuligheden/”neutral”/for/at/sikre,/at/respondenten/ikke/tvinges/til/

at/have/en/forventning/eller/holdning/til/spørgsmålene.//(Hansen,/Marckmann/et/al./2008,/s./85)/På/

denne/måde/øges/validiteten./(Hansen,/Marckmann/et/al./2008,/s./41)(

En/anden/årsag/til/at/der/i/overvejende/grad/er/benyttet/lukket/spørgsmål/er/at,/det/er/lettere/og/

mindre/ tidskrævende/ at/ besvare/ lukkede/ spørgsmål/ end/ åbne/ spørgsmål./ Dette/ giver/ ofte/ en/

højere/svarprocent/end/på/spørgeskema/med/åbne/spørgsmål./(Hansen,/Marckmann/et/al./2008,/s./

90)/

Svarmulighederne/bygger/primært/på/en/likert/skala/via/en/ikke+komparativ/skaleringsteknik,/hvor/

der/benyttes/en/målingsskala/med/fem/svarkategorier/gående/fra/”Meget/uenig”/til/”Meget/enig”.//

(Malhotra/2009,/s./308+9)//

Ved/de/indledende/spørgsmål/anvendes/en/nominal/skala/til/at/kategorisere/respondenterne/efter/

deres/arbejdsmæssige/stilling/samt/antal/års/erfaring./(Malhotra/2009,/s./284+85)/

Spørgeskemaets/opbygning/er/således,/at/der/først/er/nogle/indledende/spørgsmål,/hvor/der/bl.a./

spørges/ ind/ til,/ hvilken/ stilling/ respondenten/ besidder./ Formålet/ hermed/ er/ at/ kunne/ dele/

spørgeskemaet/op,/således/at/man/kan/sammenholde/hvad/direktører,/bestyrelsesmedlemmer/og/

godkendte/revisorer/svarer/til/de/enkelte/spørgsmål/for/at/analysere,/om/der/er/en/forskel/i/deres/

forventninger/og/holdninger/til/revisors/nuværende/og/fremtidige/rolle.//

De/efterfølgende/spørgsmål/ relaterer/ til/de/enkelte/emner./Til/hvert/emne/er/der/en/ indledende/

tekst/for/at/motivere/og/informere/respondenten/om/formålet/med/spørgsmålene./

Spørgeskemarækkefølgen/af/emner/er/placeret/således,/at/de/mest/interessante/emner/er/placeret/

i/den/første/del,/så/som/besvigelser/og/going/concern,/hvorimod/de/lidt/mere/tunge/emner,/så/som/

skat/og/afgifter/samt/revision/af/IT/er/placeret/til/sidst./Dette/er/gjort/for/at/bevare/respondentens/

interesse/og/opmærksomhed./ / (Hansen,/Marckmann/et/al./2008,/s./64)/Til/sidst/ i/spørgeskemaet,/

spørges/der/ind/til,/om/respondenterne/er/interesseret/i/at/deltage/i/et/interview.//
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Spørgsmålene/ er/ primært/ udformede/ som/ forventningsspørgsmål/ og/ holdningsspørgsmål/ til/

revisors/nuværende/og/fremtidige/rolle./

På/ denne/ måde/ afdækkes/ den/ ønskede/ viden/ omkring/ respondenternes/ forventninger/ og/

holdninger/til/revisor/nuværende/og/fremtidige/rolle,/hvilket/illustreres/i/figur/2.1.2./

4.5.((Dataindsamling( (

Dataindsamlingen/ gennemføres/ via/ en/ ren/ internetundersøgelse/ via/ SurveyMonkey9./ (Hansen,/

Marckmann/ et/ al./ 2008,/ s./ 148)/ Årsagen/ til/ at/ undersøgelsen/ gennemføres/ via/ en/ ren/

internetundersøgelse/er,/at/det/er/nemt/og/overskueligt/ for/ respondenten/at/ svare/og/ returnere/

spørgeskemaet,/derudover/er/det/er/nemmere/at/administrere,/hvem/der/har/besvaret,/og/hvem/

man/skal/sende/en/rykker/til.//(Hansen,/Marckmann/et/al./2008,/s./147)/Via/internetundersøgelser/

forbedres/datakvaliteten,/da/netbaserede/undersøgelsesprogrammer/sikrer,/at/der/kun/kan/sættes/

ét/ kryds,/ og/ funktionen/ ”tvungen/ besvarelse”/ sikrer,/ at/ respondenten/ ikke/ springer/ nogle/

spørgsmål/over./(Hansen,/Marckmann/et/al./2008,/s./153)/

/

Et/af/kriterierne/for/at/en/ren/internetundersøgelse/kan/blive/vellykket,/er/at/respondenterne,/har/

nem/ adgang/ til/ en/ computer,/ hvilket/ antages/ at/ være/ opfyldt/ for/ vores/ målgruppe./ / (Hansen,/

Marckmann/ et/ al./ 2008,/ s./ 150)/ En/ af/ fordelene/ ved/ at/ anvende/ internetundersøgelser/ er,/ at/

respondenterne/ på/ nettet/ oftere/ gør/ brug/ af/ de/ åbne/ svarmuligheder,/ hvilket/ er/ givet/ i/

spørgeskemaet/via/”evt./kommentar”/svarmuligheden./ / (Hansen,/Marckmann/et/al./2008,/s./154)/

Dette/ giver/muligheden/ for/ at/ opnå/mere/ uddybende/ kommentarer/ til/ spørgsmålene,/ hvilket/ er/

interessant,/ da/ mange/ af/ spørgsmålene/ er/ holdningsspørgsmål,/ hvor/ det/ formodes/ at/

respondenterne/ kan/ være/ interesseret/ i/ at/ uddybe/ deres/ holdninger./ Ulempen/ ved/ at/ anvende/

internettet/ er,/ at/ man/ ikke/ kan/ være/ sikker/ på,/ hvem/ der/ besvarer/ spørgeskemaet./ / (Hansen,/

Marckmann/ et/ al./ 2008,/ s./ 155)/Derudover/ kræver/ det,/ at/ respondenterne/ offentliggør/ deres/ e+

mail/adresser./

/

/

////////////////////////////////////////////////////////
9/SurveyMonkey/er/et/værktøj/til/spørgeskemaundersøgelser,/hvor/man/har/mulighed/for/at/fremsende/

spørgeskema/via/e+mail.//
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4.5.1.(Kontakt(til(respondenterne(

For/ at/ komme/ i/ kontakt/ med/ de/ udvalgte/ respondenter/ benyttes/ to/ metoder./ For/ hver/

respondentkategori/ kontaktes/ 100/ respondenter,/ hvilket/ har/ den/ konsekvens,/ at/ ikke/ alle/ de/

udvalgte/ virksomheder/ blev/ kontaktet,/ da/ der/ i/ flere/ af/ de/ udvalgte/ virksomheder/ var/ flere/

respondenter/pr./virksomhed./F./eks./ved/respondentkategorien/bestyrelsesmedlemmer,/hvor/der/

ofte/ sidder/ tre/ eller/ derover/ personer/ i/ en/ bestyrelse,/ vil/ antallet/ af/ respondenter/ for/ denne/

respondentkategori/ overstige/ 100,/ hvis/ alle/ virksomhedernes/ bestyrelsesmedlemmer/ blev/

kontaktet./ Omvendt/ var/ det/ ikke/ muligt,/ at/ opnå/ kontaktinformation/ på/ alle/ respondenterne,/

hvormed/det/var/nødvendigt/at/udvælge/flere/virksomheder/for/at/opnå/en/respondentgruppe/på/

100/respondenter.//

/

Ved/den/første/metode/kontaktes/33/respondenter/ fra/hver/respondentkategori/ først/via/telefon/

for/at/undersøge,/om/de/er/interesseret/i/at/deltage/eller/ej,/hvorefter/der/sendes/en/e+mail/med/et/

link/ til/ spørgeskemaet./ På/ denne/ måde/ forsøges/ svarprocenten/ at/ øges,/ idet/ der/ kun/ sendes/

spørgeskemaet/til/dem,/der/er/interesseret/i/at/deltage.//

/

Ved/ den/ anden/ metode/ fremsendes/ spørgeskemaet/ til/ yderligere/ 67/ respondenter/ fra/ hver/

respondentkategori./Her/kontaktes/respondenterne/ikke/først/via/telefon,/da/det/vurderes,/at/det/

vil/være/for/omfattende/at/kontakte/300/respondenter/i/alt/pr./telefon./

Før/ spørgeskemaet/ fremsendes/ via/ anden/ metode/ blev/ der/ ændret/ på/ rækkefølgen/ af/

spørgsmålene,/da/resultaterne/fra/de/første/udsendte/spørgeskemaer/via/metode/et/viste,/at/der/

var/enkelte/respondenter,/der/ikke/havde/fuldendt/spørgeskemaet./For/at/undgå/at/flere/ville/gøre/

dette,/ændrede/vi/rækkefølgen/i/håb/om/at/få/alle/til/at/fuldende/spørgeskemaet./

/

Efter/4+5/arbejdsdage/sendes/en/påmindelse/ud/til/de/respondenter/der/endnu/ikke/havde/besvaret/

spørgeskemaet./ Dette/ gav/ en/ positiv/ effekt,/ da/ det/ fik/ flere/ til/ at/ besvare/ spørgeskemaet./ I/

sammenhæng/ hermed,/ sendes/ der/ spørgeskemaer/ ud/ til/ endnu/ 20/ bestyrelsesmedlemmer,/ da/

antallet/af/besvarelser/for/denne/gruppe/var/minimal.//

/

/
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4.5.2.(Svarprocenten( (

Den/generelle/svarprocent/for/den/første/metode/er/bedre/end/for/den/anden/metode./

Ved/den/første/metode,/var/der/49/respondenter/der/efter/telefonisk/kontakt,/ønskede/at/deltage/i/

undersøgelsen/heraf/besvarede/25/spørgeskemaet,/hvilket/giver/en/svarprocent/på/51/pct./Ved/den/

anden/metode/fremsendes/der/i/alt/221/spørgeskemaer,/hvoraf/73/respondenter/besvarede,/dette/

giver/en/svarprocent/på/33/pct./

Deles/svarprocenten/op/for/de/enkelte/respondentkategorier,/er/svarprocenten/for/direktørerne/41/

pct.,/ for/ bestyrelsesmedlemmerne/ 33/ pct./ og/ for/ revisorerne/ 34/ pct./ Ud/ fra/ dette/ ses/ det,/ at/

svarprocenten/ fra/ hver/ respondentkategori/ er/ forholdsvist/ ligeligt/ fordelt./ Hvormed/ det/

indsamlede/ empiri/ vurderes/ til/ at/ være/ forholdsvist/ repræsentativt,/ i/ forhold/ til/ fordelingen/ af/

svarprocenten/ pr./ respondentkategori./ I/ forhold/ til/ vurderingen/ af/ det/ opnåede/ empiris/

repræsentativitet/er/det/vigtigt/at/vurdere,/hvem/det/er/der/svarer/på/spørgeskemaet./Ud/fra/bilag/

11,/s./96,/ses/det,/at/de/deltagende/respondenter/har/mere/end/tre/år/erfaring/i/ forhold/til/deres/

nuværende/stilling,/hvilket/gør,/at/det/formodes/at/de/har/en/forholdsvis/godt/kendskab/til/revisors/

rolle/ i/ forhold/ til/ deres/ stilling./ Hvormed/ det/ vurderes/ at/ det/ indsamlede/ empiri/ er/ forholdsvist/

repræsentativt,/ ud/ fra/ respondenternes/ antal/ års/ erfaring./ Derudover/ skal/ det/ vurderes,/ hvilke/

årsager/ der/ kan/ ligge/ til/ grund/ for/ at/ respondenterne/ ikke/ svarer/ på/ spørgeskemaet,/ hvilket/

forklares/i/næste/afsnit.//

4.5.2.1.(Årsager(til(respondenterne(ikke(svare(på(spørgeskemaet(

Efter/ kontakt/med/ respondenterne/var/der/ flere/årsager/ til,/ hvorfor/de/ ikke/ønskede/at/deltage./

Nogle/begrundende/det/med,/at/de/ikke/havde/tid,/mens/andre/havde/nogle/interne/politikker/om,/

at/de/ikke/ville/deltage/i/nogen/form/for/undersøgelser./

Derudover/er/der/flere/af/respondenterne,/der/har/meddelt,/at/de/sender/spørgeskemaet/videre/til/

f./eks./økonomidirektøren,/hvilket/ i/nogle/situationer/resulterer/ i/at/den/pågældende/person/som/

spørgeskemaet/videresendes/til,/får/spørgeskemaet/to/gange,/da/den/pågældende/person/ligeledes/

har/fået/tilsendt/spørgeskemaet/direkte,/og/dermed/indgår/i/populationen/en/gang./

Andre/ formentlige/ årsager/ til/ at/ respondenterne/ ikke/ svarer/ på/ spørgeskemaet,/ kan/ skyldes/

manglende/interesse/i/emnet./Årsagen/til/denne/manglende/interesse/kan/skyldes/mange/faktorer./

Hvorvidt/det/påvirker/det/opnåede/empiris/ repræsentativitet,/kan/ ligeledes/diskuteres./Herunder/

skal/det/vurderes/hvorvidt/respondenter/med/ingen/interesse/for/emnet,/har/en/påvirkning/på/det/
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opnåede/ empiris/ repræsentativitet./ Derimod/ vurderes/ det/ som/mere/ problematisk,/ i/ forhold/ til/

repræsentativiteten/at/nogle/har/ interne/politikker/om/ ikke/at/deltage,/eller/ ikke/har/ tid./Da/det/

kunne/være/relevant/at/få/deres/besvarelser,/da/årsagen/til/at/de/ikke/har/tid,/især/i/de/situationer/

hvor/det/er/revisor/der/ikke/har/tid,/kan/skyldes/revisors/nuværende/rolle.///

4.5.3.(Fejlkilder( (

I/forbindelse/med/dataanalysen/opdagede/vi/nogle/fejlkilder./Den/første/fejlkilde/var,/at/nogle/af/de/

kontaktede/bestyrelsesmedlemmer/besvarede/spørgeskemaet,/som/om/de/var/direktører,/hvilket/

ikke/ var/ hensigten,/ da/ de/ var/ kontaktet/ i/ forbindelse/med/deres/ hverv/ som/bestyrelsesmedlem./

Dette/gav/den/effekt,/at/ svarprocenten/ for/direktører/og/bestyrelsesmedlemmer/bliver/ukorrekt./

For/at/korrigere/ for/dette/ i/dataanalysen,/vil/besvarelserne/kategoriseres/ud/ fra/den/stilling,/ som/

spørgeskemaet/sendes/ud/til.//

4.6.(Behandling(af(spørgeskemabesvarelser(

Som/ tidligere/ beskrevet/ udsendte/ vi/ spørgeskemaer/ efter/ 2/ metoder,/ hvorved/ vi/ fik/ 2/ sæt/ af/

besvarelser./Besvarelserne/fra/begge/sæt/er/behandlet/som/beskrevet/i/det/følgende./

Ved/udsendelsen/af/spørgeskemaerne/navngav/vi/hvert/udsendt/spørgeskema/efter/kategorierne;/

direktør,/ bestyrelsesmedlem/ eller/ revisor./ Dette/ har/ vi/ brugt/ til/ at/ fastlægge/ antal/ besvarelser/ i/

hver/ respondentkategori./ Dette/ har/ vi/ valgt/ trods/ det,/ at/ første/ spørgsmål/ omhandler/

respondentens/stilling./Men/grundet/at/flere/direktører/også/er/bestyrelsesmedlemmer,/og/dermed/

har/ svaret/ begge/ dele/ i/ første/ spørgsmål,/ har/ vi/ valgt/ at/ anvende/ besvarelsesfordelingen/ ud/ fra/

hvert/enkelt/spørgeskemas/navn.//

Ud/fra/besvarelserne/ses/det,/at/nogle/af/respondenterne/springer/ud/af/spørgeskemaet/før/det/er/

fuldendt./Ved/den/første/metode/er/spørgeskemaet/fuldendt/med/92/pct.10/mens/ved/den/anden/

metode/ er/ fuldendtprocenten/ 94,5/ pct.11/I/ og/ med/ at/ de/ først/ springer/ forholdsvist/ sent/ ud/ af/

spørgeskemaet,/og/da/det/dermed/vurderes/at/ikke/have/en/stor/påvirkning/på/resultaterne,/vælges/

det/at/tage/alle/besvarelserne/med,/selvom/de/ikke/er/fuldendt.///

/

////////////////////////////////////////////////////////
10/Bilag/11,/s./96/
11/Bilag/11,/s./96/
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SurveyMonkey/giver/muligheden/for/at/ filtrere/svarene/ud/fra/forskellige/parametre,/bl.a./navnet/

på/hvert/enkelt/spørgeskemaet,/som/vi/anvendte/til/at/navngive/efter/hvilken/respondentkategori/

respondenten/ tilhørte./ Ved/ at/ filtrere/ på/ respondentkategorierne/ fremkom/ hver/ enkelt/

respondentkategoris/besvarelser/på/hvert/enkelt/spørgsmålene./Da/vi/har/2/sæt/af/besvarelserne,/

er/ antal/ besvarelser/ per/ kategori,/ per/ spørgsmål,/ per/ svarmulighed/ adderet./ Dvs./ at/ det/ antal/

revisorer/ i/ besvarelsessæt/ 112,/ der/ besvarede/ spørgsmål/ 313/med/ svarmuligheden/ ”enig”,/ / blev/

adderet/ med/ antal/ revisorer/ i/ besvarelsessæt/ 2 14 ,/ der/ besvarede/ spørgsmål/ 3 15 /med/

svarmuligheden/”enig./Derved/fik/vi/et/sæt/besvarelser.//

/

Til/ hvert/ spørgsmål/ blev/ besvarelserne/ for/ hver/ kategori/ / indskrevet/ i/ Excel./ Da/ vi/ ikke/ har/

modtaget/lige/mange/stemmer/per/kategori,/men/ønsker/at/hver/respondentkategori/har/lige/stor/

vægt/ i/ analysen,/ er/ hver/ respondentkategori/ tildelt/ 1/3/ del/ af/ 100%./ Derefter/ blev/ hver/ enkelt/

besvarelse/ tildelt/ den/ procentdel/ der/ gjorde,/ at/ det/ samlede/ antal/ besvarelser/ i/ en/

respondentkategori/ giver/ 1/3/ af/ 100%./ Dermed/ har/ hver/ respondentkategori/ samme/ vægt/ i/

analysen/uagtet/om/det/ er/ 35/eller/ 30/ respondenter,/ der/har/ svaret./ F./ eks./ har/ vi/modtaget/ 37/

besvarelser/fra/direktører/men/kun/26/besvarelser/fra/revisorer./Dermed/får/hver/enkelt/direktørs/

besvarelse/vægten:/ (100%/3)/37/=/0,90%,/hvorimod/hver/enkelt/ revisors/besvarelse/væger/med:/

(100%/3)/26=1,28%./ Vægten/ per/ respondentkategori/ multipliceres/ med/ antal/ besvarelser/ per/

svarmulighed/ per/ spørgsmål./ Dermed/ laves/ en/ tabel/ for/ hvert/ spørgsmål/ med/ hvert/

respondentkategoris/ besvarelsesfordeling/ i/ procent. 16 /Ud/ fra/ denne/ tabel/ er/ der/ lavet/ et/

søjlediagram,/ hvor/ hver/ søjle/ på/ x+aksen/ indeholder/ det/ samlede/ antal/ besvarelser/ per/

svarmulighed,/ og/ respondentkategori/ har/ hver/ deres/ farve./ Ud/ af/ y+aksen/ angives/ procenter./

Dermed/ kan/ den/ samlede/ procentdel/ per/ svarmulighed/ læses/ samt/ fordelingen/

respondentkategorierne/ imellem,/ hvilket/ muliggør,/ at/ læse/ en/ generel/ tendens,/ men/ også/

tendenser/ indenfor/ hver/ respondentgruppe./ Det/ er/ derfor/ vigtigt/ at/ huske,/ at/ de/ enkelte/

respondentgruppers/besvarelser/kun/vil/ svare/til/33/pct./hvorfor/24/pct./på/samme/besvarelse/af/

////////////////////////////////////////////////////////
12/Bilag/9,/s./67/
13/Bilag/9,/s./68/
14/Bilag/10,/s./82/
15/Bilag/10,/s./83/
16/Se/bilag/11,/s./96/
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samme/respondentgruppe/ indikere/en/enighed,/da/den/samlede/procent/ for/ respondentgruppen/

kun/udgør/33/pct./

Det/ er/ fravalgt/ at/ foretage/ yderligere/ statistiske/ beregninger,/ grundet/ antal/ besvarelser/ er/

forholdsvist/ lavt,/ hvormed/det/ vurderes/ at/ der/ vil/ være/ for/ store/ afvigelser/ til/ at/ det/ vil/ give/ en/

positivt/ udfald/ at/ udføre/ statistiske/ analyser./ Derudover/ er/ formålet/ ligeledes/ ikke/ at/ opstille/

hypoteser,/ som/ skal/ afkræftes/ eller/ bekræftes./ Formålet/ med/ undersøgelserne/ er/ se/ nogle/

tendenser/ og/ derfra/ udføre/ diskussioner,/ dette/ er/ ligeledes/ årsagen/ til/ at/ der/ er/ valgt/ at/ udføre/

både/kvalitative/og/kvantitative/undersøgelser./

4.7.(Interview(

For/ at/ få/ en/ mere/ dybdegående/ indsigt/ i/ målgruppens/ forventninger/ og/ holdninger/ til/ revisors/

nuværende/ fremtidige/ rolle,/ foretages/der/ interviews/af/ en/person/ fra/hver/ respondentkategori,/

hvormed/en/direktør,/et/bestyrelsesmedlem,/en/revisor/samt/en/ekspert/interviewes.//

Interviewene/ bygger/ på/ en/ eksplorativ/ metode,/ da/ interviewene/ er/ åbne/ og/ strukturen/ er/

begrænset./(Kvale/2002,/s./104)/

4.7.1.(Målgruppe(

Målgruppen/for/ interviewene/er/som/ved/spørgeskemaet,/direktører/og/bestyrelsesmedlemmer/ i/

selskabsklasserne/C/og/D/samt/godkendte/revisorer./Derudover/interviewes/en/faglig/ekspert/for/at/

opnå/en/faglig/viden./

Udvælgelsen/af/respondenter/sker/via/en/teoretisk/udvælgelse/ i/og/med/respondenter/vælges/ud/

fra/ deres/ holdninger/ og/ viden./ / (Flick/ 2009,/ s./ 119+20)/ Udvælgelsen/ af/ respondenterne/ sker/

primært/ud/fra/dem/der/i/spørgeskemaet,/har/svaret/ja/til/et/uddybende/interview./

De/udvalgte/respondenter/til/interviewene/beskrives/herunder./

/

Faglig( ekspert:/ Lars/ Kiertzner,/ statsautoristeret/ revisor,/ lektor,/ Ph.d./ på/ CBS,/ medlem/ i/

Revisionsteknisk/ Udvalg/ i/ FSR+Danske/ Revisorer/ samt/ bestyrelsesmedlem/ i/ de/ interne/ revisorers/

forening,/IIA./Lars/Kiertzners/flere/års/erfaring/samt/akademiske/tilgang/til/revisionen/betød,/at/han/

ville/ være/ interessant/ i/ forbindelse/med/undersøgelsen/om/udviklingen/ i/ revisionen/ igennem/de/

seneste/ år/ og/ den/ fremtidige/ udvikling./ Grundet/ hans/ kompetencer/ anses/ han/ som/ ekspert/ på/

faget,/hvormed/der/blev/udført/et/ekspertinterview./
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/

Direktør:/ Direktøren/ har/ ønsket/ at/ være/ anonym,/ hvorfor/ han/ i/ afhandlingen/ vil/ benævnes/

”direktøren”./ Direktøren/ er/ administrerende/ direktør/ i/ en/ virksomhed/ der/ hører/ under/

regnskabsklasse/C./Direktøren/har/besiddet/flere/direktørposter/i/løbet/af/sin/karrierer./

/

Bestyrelsesmedlem:/ Thomas/ Plenborg,/ bestyrelsesmedlem/ hos/ DSV/ A/S,/ COWI/ A/S,/ SAXO/ Bank/

A/S/og/Rosemunde/Aps,/samt/professor/i/revision/og/regnskab/ved/CBS.//

/

Revisor:( Per/ Kristensen,/ statsautoristeret/ revisor/ og/ partner/ hos/ alternativ/ revision./ Har/ været/

godkendt/som/statsautoriseret/revisor/siden/2008./Har/tidligere/været/ansat/ved/nogle/af/de/store/

revisionshuse,/ herunder/ KPMG,/ hvor/ han/ udførte/ revision/ af/ større/ virksomheder./ Derudover/

underviser/ han/ på/ Syddansk/ universitet,/ som/ ekstern/ lektor/ i/ Revision/ og/ Ekstern/ Rapportering,/

samt/hos/fakta/kurser./Per/Kristensen/flere/års/praktisk/erfaring/med/revision/som/statsautoriseret/

revisor/ samt/hans/bierhverv/ som/underviser/betød,/ at/han/ville/ være/ interessant/ at/ interviewe/ i/

forbindelse/med/undersøgelsen/om/revisors/nuværende/og/fremtidige/rolle./

4.7.2.(Interview(type(

For/at/opnå/en/mere/nuanceret/viden/om/respondenternes/forventninger/og/holdninger/til/revisors/

rolle/er/der/anvendt/et/semistruktureret/interview/og/ekspert/interview.//

4.7.2.1.(Semistruktureret(interview( !

Ved/ brug/ af/ semistruktureret/ interview/ er/ det/ muligt/ at/ tilpasse/ spørgsmålene/ til/ den/ enkelte/

respondenten/ i/ forhold/ til/ respondenten/ intelligens,/ forståelse/ og/ holdning./ Hvormed/ det/ er//

muligt/at/stille/dybdegående/spørgsmål/til/emner,/som/den/pågældende/respondenten/har/en/stor/

viden/ og/ interesse/ for./ Det/ er/ ligeledes/ muligt/ at/ udlade/ de/ emner,/ som/ den/ pågældende/

respondenten/har/mindre/ interesse/eller/ viden/om./Via/den/ semistruktureret/ interviewform/kan/

man/afdække/eksplicitte/og/implicitte/antagelser,/som/den/pågældende/respondenten/måtte/give/

udtryk/for,/hvormed/man/har/mulighed/for/at/rekonstruere/respondentens/subjektive/teori.//

Interview/guiden/deles/op/i/de/udvalgte/emner,/hvor/der/til/hvert/emne/først/stilles/åbne/spørgsmål/

for/til/sidst/at/stille/et/konfronterende/spørgsmål./(Flick/2009,/s./156)/

Efter/endt/interview/transskriberes/interviewet,/sendes/til/respondenten/får/at/sikre,/at/der/ikke/er/

sket/nogle/misforståelser.(Flick/2009,/s./158)/
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4.7.2.2.(Ekspertinterview(

Ekspertinterview/ er/ en/ specifik/ form/ for/ semistruktureret/ interview,/ hvor/ der,/ som/ ved/

semistruktureret/ interview,/ er/ mulighed/ for/ at/ tilpasse/ spørgsmålene/ til/ respondentens/ viden.//

(Flick/ 2009,/ s./ 165)/ For/ at/ kunne/ udføre/ et/ ekspertinterview/ er/ det/ nødvendigt,/ at/ man/ som/

interviewer/har/en/viden/om/emnerne/for/at/kunne/stille/uddybende/spørgsmål/i/interviewet.//

Ved/ brug/ af/ ekspertinterviews/ opnås/ en/ faglig/ forståelse/ og/ viden/ om/ revisors/ nuværende/ og/

fremtidige/rolle./(Flick/2009,/s./168)/

4.7.3.(Spørgsmålene(

Der/er/primært/benyttet/åbne/spørgsmål/for/at/give/respondenterne/mulighed/for/at/komme/med/

deres/egne/holdninger/og/forventninger.//

Det/semistruktureret/interview/indeholder/tre/typer/af/spørgsmål:/

• Åbne/

• Teoridrevne/

• Konfronterende/

Det/er/vigtigt,/at/man/som/interviewer/forholder/sig/så/objektivt/som/muligt/til/spørgsmålene/for/at/

undgå/bias./(Kvale/2002,/s./73)/

Spørgsmålene/ udformes/ ud/ respondenternes/ besvarelser/ i/ spørgeskemaet,/ samt/ ud/ fra/ deres/

stilling./ Antallet/ af/ spørgsmål/ vurderes/ ud/ fra/ at/ interviewet/ maksimalt/ må/ vare/ 45+60/ min./

hvormed/det/ikke/var/muligt/at/stille/lige/dybdegående/spørgsmål/til/alle/emner./

4.7.4.(Dataindsamling( (

Respondenterne/kontaktes/via/mail./Først/for/at/afklare/deres/interesse/for/at/deltage/i/interview,/

samt/herefter/for/at/planlægge/tid/og/sted.//

I/ forbindelse/med/afklaring/af/ respondentens/ interesse/ i/deltagelse/ sendes/et/ introduktionsbrev,/

hvor/de/omfattede/emner/blev/beskrevet/ for/ respondenten./Det/ giver/ respondenten/et/ indblik/ i/

interviewet/ indhold./ I/ forbindelse/ med/ planlægning/ af/ tid/ og/ sted/ for/ interviewet/ fremsendes/

interviewguiden,/for/at/give/respondenten/mulighed/for/at/læse/spørgsmålene/inden/interviewet,/

hvormed/ det/ forventes/ at/ interviewet/ tidsmæssige/ længde/ kan/ forkortes./ Endvidere/ giver/ det/

respondenten/mulighed/for/at/reflekter/over/spørgsmålene./
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Interviewene/udføres/via/personligt/interview/og/telefoninterview./Interviewene/blev/optaget/vha./

diktafon,/hvorefter/de/transskriberet.//

4.7.5.(Dataanalyse( (

Resultaterne/ fra/ interviewene/ anvendes/ i/ emneafsnittene,/ hvor/ respondenternes/ holdninger/ og/

forventninger/til/de/enkelte/emner/vil/anvendes/i/de/pågældende/afsnit.//

4.7.5.1.(Kodning( (

Via/kodning/analyseres/og/rekonstruereres/data/på/tværs/af/forskellige/interviews/for/at/undersøge/

respondenternes/forskellige/holdninger/og/forventninger/til/revisors/nuværende/og/fremtidige/rolle/

indenfor/de/forskellige/emner./Kodningen/udføres/ved/brug/af/Strauss/og/Cobin’s/grounded/theory/

kodning/ tilgang17./ (Flick/2009,/ s/306+8)/Selve/”Grounded/Theory”/metoden/er/ fravalgt,/da/vi/ ikke/

ønsker/at/udføre/gentagende/ interviews/efter/endt/analyse./Vi/benytter/blot/delen/ ”tilgangen/ til/

kodningen”/ fra/ metoden,/ hvormed/ der/ først/ gennemføres/ en/ åben/ kodning,/ herefter/ en/ axial/

kodning/for/til/sidst/at/udføre/en/selektiv/kodning./(Flick/2009,/s./307)/

Via/ grounded/ theory+tilgangen/ er/ det/ muligt/ at/ udvikle/ en/ empirisk/ grounded/ theory/ gennem/

interviews,/ / (Kvale,/ Brinkmann/ 2009,/ s./ 126+27)/ hvilket/ stemmer/ overens/ med/ afhandlingens/

induktive/tilgang./

Ved/ åben/ kodning/ segmenteres/ det/ indsamlede/ empiri/ i/ forskellige/ koder,/ der/ relaterer/ til/ de/

udvalgte/emner,/hvorefter/hver/kode/vil/blive/analyseret/i/det/pågældende/emnes/afsnit./Hver/kode/

indeholder/svarerne/til/de/enkelte/spørgsmål/der/relaterer/til/samme/emne,/samt/hvorvidt/det/er/

holdninger/eller/forventninger/til/revisors/nuværende/eller/fremtidige/rolle./For/hvert/emne/vil/der/

være/fire/koder:/

• Kode/1:/forventninger/til/revisors/nuværende/rolle/

• Kode/2:/holdninger/til/revisors/nuværende/rolle/

• Kode/3:/forventninger/til/revisors/fremtidige/rolle/

• Kode/4:/holdninger/til/revisors/fremtidige/rolle./

////////////////////////////////////////////////////////
17/Grounded/Theory/kodningen/er/en/procedure/der/anvendes/til/at/analysere/data,/som/er/samlet/med/det/

formål/at/udvikle/en/grounded/theory./(Flick/2009,/s./306)/



Revisors(rolle(–(nu(og(i(fremtiden((
Kandidatafhandling(

/

Side 32 af 124/

Herefter/ kategoriseres/ koderne/ i/ grupper/ af/ fænomener,/ der/ har/ relevans/ i/ forhold/ til/

problemformuleringen.//(Flick/2009,/s./308+9)/Hvormed/det/indsamlede/empiri/under/hvert/emne/

deles/op/i/to/kategorier:/

• Kategori/1:/Forventninger/og/holdninger/til/revisors/nuværende/rolle/

• Kategori/2:/Forventninger/og/holdninger/til/revisors/fremtidige/rolle/

Kategorierne/gengiver/kun/en/opsummering/af/respondenternes/svar./Det/er/kun/de/relevante/svar/

i/forhold/til/afhandlingen/fokus/der/medtages/i/de/enkelte/kategorier./

For/hver/kategori/gennemføres/en/axial/kodning,/hvor/der/analyseres/på/kategorierne/fra/den/åbne/

kodning/ud/fra/paradigmemodellen/tilgangen./((Flick(2009,(s.(310A11)/For/hver/kategori,/vil/være/

en/beskrivelse/af/hvad/den/enkelte/respondentens/forventninger/og/holdninger/til/revisors/rolle/er,/

ud/fra/hvilken/stilling/de/besidder,/hvad/der/årsagen/til/deres/forventninger/og/holdninger,/samt/

hvilke/handlinger/de/mener,/revisor/skal/varetagersig/for/at/opfylde/disse/forventninger/og/

holdninger./Hvormed/det/er/muligt/at/opnå/at/opnå/en/indikation/på/hvad/den/pågældende/

respondent/forventer/og/mener/er/revisors/nuværende/og/fremtidige/rolle.//

Det/ er/ kun/ det/ empiri,/ der/ har/ størst/ relevans/ for/ problemformuleringen,/ der/medtages/ i/ axial/

kodningen./(Flick/2009,/s./312)/

Til/sidst/udføres/en/selektiv/kodning,/hvor/respondenternes/forventninger/og/holdninger/til/revisors/

nuværende/ og/ fremtidige/ rolle/ samles/ og/ uddybes./ / (Flick/ 2009,/ s./ 312)/ For/ dermed/ at/ kunne/

komme/ med/ nogle/ tendenser/ for/ udviklingen/ i/ revisors/ rolle/ i/ fremtiden,/ ud/ fra/ det/ opnåede/

empiri.//

4.8.(Metodekritik((

Den/ anvendte/metode/ til/ udvælgelsen/ af/ respondenter/ til/ spørgeskemaet/ kan/ kritiseres./ For/ at/

have/ udført/ korrekt/ udvælgelse/ af/ data/ fra/ NN/markedsdata/ skulle/ der/ være/ udført/ en/ søgning/

mere,/ hvor/ kriterierne/ var;/ en/ balance/ på/ over/ 36/ mio./ kr./ samt/ et/ gennemsnitligt/ antal/

heltidsbeskæftigede/ i/ løbet/ af/ regnskabsåret/ på/ over/ 50./ Men/ dette/ var/ desværre/ ikke/ muligt,/

grundet/tekniske/udfordringer,/hvorfor/denne/søgning/ikke/blev/foretaget./

Derudover/ skulle/ der/ været/ ført/ udtræk/ på/ de/ udvalgte/ kriterier/ for/ to/ på/ hinanden/ følgende/

regnskabsår./Dette/udføres/ikke,/men/før/udvælgelsen/men/blev/foretaget/efter/udvælgelsen./Her/

blev/ det/ undersøgt/ hvorvidt/ de/ udvalgte/ virksomheder/ opfyldte/ kriterierne/ for/ de/ to/ seneste/

regnskabsår/for/at/sikre/at/den/udvalgte/virksomhed//opfylder/kravene/i/ÅRL/§/7/stk./2/nr./2/og/3./
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Udvælgelsen/ af/ respondenter/ i/ form/ af/ revisorer/ kan/ kritiseres,/ da/ det/ ikke/ er/ sikkert,/ at/ de/

udvalgte/ revisorer/ revidere/ C/ og/ D/ virksomheder./ Opstilles/ der/ imidlertid/ et/ kriterium/ herom/

risikeres/ det,/ at/ målgruppen/ bliver/ forholdsvis/ lille./ Yderligere/ kan/ der/ argumenteres/ for,/ at/

revisorerne/ har/ samme/ faglige/ baggrund/ i/ og/ med,/ at/ de/ er/ godkendt/ til/ revision/ af/ C/ og/ D/

virksomheder.//

I/ forhold/til/spørgeskemaet/validitet,/ses/det/ud/fra/resultaterne,/som/der/senere/vil/beskrives,/at/

nogle/af/spørgsmålene/er/misforstået/pga./en/forkert/formulering./F./eks./spørgsmål/15,/hvor/der/

spørges/ ind/ til/ respondenternes/holdning/ til,/ om/ revisor/ skal/ varetage/ virksomhedens/ interesser/

fremfor/samfundets/interesser./Her/skulle/ordet/offentligheden/være/benyttet/frem/for/samfundet,/

da/ formålet/ var/ at/ undersøge/ revisors/ uafhængighed,/ hvormed/ den/ anvendte/ formulering/ ikke/

direkte/ måler/ det,/ som/ var/ formålet./ Da/ resultaterne/ har/ vist,/ at/ nogle/ af/ spørgsmålene/ er/

misforstået/ pga./ forkert/ formulering,/ påvirker/ det/ spørgeskemaets/ validitet,/ da/ disse/ spørgsmål/

ikke/måler/det,/der/er/formålet/med/spørgsmålet.//

Analysen/af/det/empiriske/materiale/er/udført/via/et/primitivt/visuelt/tilgang,/hvormed/der/ikke/er/

anvendt/ statistiske/ beregner./ Dette/ medvirker/ at/ det/ kun/ vil/ være/ muligt/ at/ komme/ med/

indikationer/ud/fra/det/indsamlede/empiri/og/ikke/direkte/konklusioner.//

Brugen/af/på/den/kvalitative/og/kvantitative/tilgang/medfører/ligeledes/at/det/opnåede/empiri/kun/

vil/ være/ indikationer/ og/ ikke/ konklusioner,/ da/ det/ kvalitative/ data/ indeholder/ respondenterne/

subjektive/holdninger./I/og/med/at/den/semistruktureret/interview/tilgang/er/anvendt,/hvormed/det/

enkelte/ interview/ tilpasses/ respondentens/ viden,/ er/ det/ ikke/ muligt/ at/ opnå/ en/ ensformigt/

interview,/hvormed/det/opnåede/empiri/varierer/fra/interview/til/interview.//

Analysen/ og/ kodningen/ af/ interviewene/ udføres/ ud/ fra/ en/ tilpasning/ af/ Strauss/ og/ Cobin’s/

grounded/ theory/ kodning/ tilgang./ Det/ er/ fravalgt/ at/ udføre/ geninterviews/ samt/ at/ stille/ axial/

kodningen/ op/ i/ paradigmemodellen,/ hvormed/ den/ axial/ kodning/ vil/ være/ mere/ beskrivende./

Konsekvensen/ af/ at/ der/ udføres/ semistrukturerede/ interviews,/ samt/ at/ det/ er/ fravalgt/ at/

geninterviewe/ gør,/ at/ det/ er/ svært/ at/ få/ afdækket/ alle/ punkter/ i/ paradigmemodellen,/ hvilket/

ligeledes/ medfører/ at/ det/ opnåede/ empiri/ kun/ vil/ indikere/ respondenternes/ forventninger/ og/

holdninger/til/revisor/nuværende/og/fremtidige/rolle.//

I/ forhold/ til/ valg/ af/ interview/ type,/ kunne/ det/ have/ været/ interessant/ at/ udføre/ et/ fokusgruppe/

interview,/ hvor/ en/ respondent/ fra/ hver/ respondentkategori/ skulle/ deltage,/ for/ at/ opnå/ en/
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diskussion/om/emnerne/ respondentkategorierne/ i/mellem./Men/grundet/ ressourcer/har/det/ ikke/

været/muligt.//

5.(Revisors(uafhængighed(

5.1.(Uafhængighed(i(revisionsprocessen(

Allerede/før/revisionen/kan/begynde,/er/der/forhold,/som/skal/være/på/plads./For/at/en/revisor/kan/

acceptere/ en/ opgave/ som/ for/ eksempel/ at/ revidere/ et/ regnskab,/ skal/ revisor/ sikre/ sin/

uafhængighed/ af/ klienten./Dette/ er/ vigtigt,/ da/ revisor/ har/ en/ lang/ række/brugere/ af/ sit/ arbejde,/

herunder/ aktionærer,/ kreditorer,/ offentlige/myndigheder,/ aktuelle/ og/ potentielle/ investorer/ etc./

Hvilket/tidligere/blev/beskrevet/i/kapitel/3/om/principal/agent/teorien.///

5.2.(Regulering(af(revisors(uafhængighed(

I/Danmark/har/revisorer,/som/er/medlem/af/FSR/–/danske/revisorer,/to/forskellige/kilder/i/forhold/til/

regler/ vedrørende/ revisors/ uafhængighed;/ dels/ Revisorloven,/ herunder/

Uafhængighedsbekendtgørelsen/og/den/tilhørende/vejledning,/og/dels/FSR’s/Etiske/regler./Det/er/

relevant/at/medtage/FSR’s/Etiske/regler,/da/ca./80/pct.18/af/danske/revisorer/er/medlem/af/FSR,/og/

alle/medlemmer/forpligter/sig/til/at/følge/de/Etiske/regler.19/De/Etiske/regler/er/en/oversættelse/af/

IFAC’s/ Code/ of/ Ethics./ De/ to/ regelsæt/ er/ på/ mange/ områder/ meget/ ens,/ og/ selve/

uafhængighedsreguleringen,/Revisorloven/og/Uafhængighedsbekendtgørelsen,/er/en/integreret/del/

i/ de/ Etiske/ regler,/ hvorfor/ Revisorloven/ og/Uafhængighedsbekendtgørelsen/ i/ Danmark/ kan/ siges/

kun/at/være/supplerende./(Langsted,/Krüger/Andersen/et/al./2008,/s./26)/

/

Det/ lovmæssige/ udgangspunkt/ findes/ i/ Revisorloven,/ hvor/ følgende/ regler/ omhandler/ revisors/

uafhængighed:/

A §/13:/Regler/om/ejerskab/af/revisionsvirksomheden/

A §/16:/Regler/om/revisors/virksomhed/

A §/24:/Regler/som/kun/omhandler/revisors/uafhængighed/

A §/25:/Regler/om/rotation//
////////////////////////////////////////////////////////
18/Bilag/22,/s./220/
19/FSR+danske/revisorers/vedtægter/afsnit/4.2/
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A §/26:/Regler/om/vederlag/

A §§/28+29/og/§§/34+36:/Regler/om/kvalitetskontrol/af/Revisortilsyn20/

/

Erhvervsstyrelsen/ har/ med/ hjemmel/ i/ Revisorloven/ §/ 24,/ stk./ 5,/ udstedt/

Uafhængighedsbekendtgørelsen/samt/den/tilhørende/vejledning./Uafhængighedsbekendtgørelsen/

fastsætter/ nærmere/ regler/ om/ forholdene/ omfattet/ af/ Revisorlovens/ §/ 24,/ stk./ 2,/ 3/ og/ 4./

Uafhængighedsvejledningen/indeholder/en/mere/detaljeret/og/uddybende/beskrivelse/af/kravene/

til/revisors/og/revisionsvirksomheden/i/forhold/til/uafhængighed.//

5.3.(Definition(af(revisors(uafhængighed((

Der/ sondres/ i/dansk/ regulering/mellem/2/ typer/af/uafhængighed;/uafhængighed/ i/ fremtoning/og/

uafhængighed/ i/ opfattelse./ Sondringen/ er/ vigtig,/ da/ denne/ sondring/ fremhæver,/ at/

regnskabsbrugernes/ tillid/ ikke/blot/afhænger/af,/om/revisor/ rent/ faktisk/er/uafhængig,/men/også/

om/ revisor/ fremstår/ uafhængig/ overfor/ en/ velinformeret/ tredjemand21./ (Revisorkommissionen/

2002)/Uafhængighed/i/fremtoning/er/den/uafhængighed,/der/kan/vurderes/af/regnskabsbrugerne,/

dvs./ situationen,/ hvor/ det/ er/ påviseligt,/ at/ revisor/ ikke/ er/ uafhængig./ Hvorimod/ uafhængighed/ i/

opfattelse,/som/sagt/er,/hvor/en/velinformeret/tredjemand/vil/vurdere/at/revisor/er/uafhængighed,/

dvs./at/revisor/kan/afgive/en/erklæring/upåvirket/af/uvedkommende,/således/at/revisor/bevarer/sin/

professionelle/ dømmekraft,/ og/ endvidere/ kan/ udøve/ objektivitet,/ professionel/ skepsis/ og/ agere/

med/integritet.22//De/2/typer/uafhængighed/kan/ikke/stå/alene,/da/de/supplerer/hinanden,/og/alene/

vil/de/være/værdiløse./(Revisorkommissionen/2002,/s./32)/

5.4.(Gældende(ret(i(forhold(til(revisors(uafhængighed(i(dag(

5.4.1.(Offentlighedens(tillidsrepræsentant( (

Revisorloven/udnævner/ revisor/ til/ at/ være/offentlighedens/ tillidsrepræsentant/ ved/udførelsen/af/

erklæringer/med/sikkerhed/jf./Revisorloven/§/16,/stk./1,/1./pkt./Også/i/de/Etiske/reglers/indledning/

////////////////////////////////////////////////////////
20 /Reglerne/ om/ kvalitetsstyringssystemer/ og/ lovpligtig/ kvalitetskontrol/ har/ ikke/ direkte/ indflydelse/ på/

revisors/uafhængig/og/derfor/vil/de/ikke/omtalte/nærmere.//
21/Det/er/ikke/enhver/tvivl/der/er/relevant/i/forhold/til/vurdering/af/uafhængighed/i/opfattelse,/den/skal/opstå/

hos/en/person/der/har/den/fornødne/indsigt/omkring/den/konkrete/erklæringsafgivelse./Jf./

Uafhængighedsvejledningen/s./6./
22/Grundpiller/jf./RL/§/16/
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fremhæves/revisors/samfundsmæssige/rolle./Revisors/arbejde/bruges/til/at/skabe/tillid/til/et/aflagt/

regnskab,/ så/ regnskabsbrugerne/ kan/ anvende/ årsrapporten/ som/ grundlag/ i/ f./ eks./

investeringsmæssige/beslutninger./Denne/rolle/indeholder/dog/nogle/udfordringer,/da/revisor/har/

to/parter/ at/ tage/ stilling/ til./Det/ er/ her,/ at/ principal/ agent/ forhold/bliver/ tydeligt,/ da/ revisor/ skal/

skabe/tillid/til/det/aflagte/regnskab/og/for/at/opnå/denne/tillid/fra/offentligheden,/er/det/essentielt,/

at/revisor/er/uafhængig/af/virksomheden/der/revideres./Samtidig/er/revision/en/forretning,/der/er/

afhængig/af/sine/klienter,/da/forretningen/ellers/ikke/vil/bestå./(Warming+Rasmussen/2002)/Derfor/

er/ uafhængighed/ essentielt/ i/ rollen/ som/ revisor,/ da/ dette/ er/ udgangspunktet/ for,/ at/ kunne/ lave/

neutrale/ vurderinger./ Revisor/ skal/ hverken/ tage/ hensyn/ til/ offentlighedens/ interesser/ eller/

virksomhedens/ interesser,/ da/ vurderingen/ ellers/ vil/ blive/ farvet/ af/ egeninteresser/ enten/ fra/ den/

ene/eller/den/anden/part.//

5.4.2.(Revisors(ansvar( (

Da/ Revisorloven/ er/ udformet/ efter/ principper,/ skal/ revisor/ ved/ hver/ opgave/ vurdere/ sin/

uafhængighed/ i/ forhold/ til/ den/ konkrete/ opgave./ Ansvaret/ for/ at/ sikre/ revisors/ uafhængighed/

påhviler/ den/ enkelte/ revisor,/ hvorfor/ vurderingen/ af/ revisors/ uafhængighed/ afhænger/ revisors/

evne/ til/at/ identificere/disse./Det/er/derfor/vigtigt/at/ revisor,/ før/accept/eller/påbegyndelse/af/en/

opgave/der/kræver/revisors/uafhængighed,/identificerer/alle/trusler/mod/revisors/uafhængighed/og/

tager/de/nødvendige/konsekvenser/heraf./Dette/kan/enten/være/ved/at/afstå/helt/fra/opgaven/eller/

ved/ hjælp/ af/ sikkerhedsforanstaltninger,/ der/ minimere/ truslerne/ til/ det/ uvæsentlige./

Revisionsfirmaer/ skal/ jf./ RL/ §/ 24,/ stk./ 6,/ opstille/ retningslinjer,/ der/ sikrer/ revisors/ stillingtagen/ til/

uafhængighed/ i/ opfattelse,/ når/ revisor/ påtager/ sig/ en/ erklæringsopgave/ med/ sikkerhed/ for/

eksempel/en/revision./Revisor/skal/dokumentere/alle/væsentlige/trusler/mod/uafhængighed/i/sine/

arbejdspapirer,/ samt/ hvorledes/ revisor/ har/ imødekommet/ disse/

trusler.(Uafhængighedserklæringen,/s./2+4)//

/

Selvom/reglerne/om/uafhængighed/koncentrerer/sig/om/revisor,/skal/man/være/opmærksom/på,/at/

der/er/andre/end/revisor/selv,/der/kan/have/ indflydelse/på/revisors/uafhængighed/ i/ forhold/til/en/

konkret/ opgave./ Det/ er/ derfor/ vigtigt/ at/ revisor/ i/ sin/ identificering/ af/ potentielle/ trusler/ er/

opmærksom/på/alle/de/personer,/der/kan/påvirke/opgaven./(Uafhængighedsvejledningen,/s./5)//

/
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Når/ revisor/ skal/ vurdere/ sin/ uafhængighed/ skal/ faktorer/ som/ kundevirksomhedens/ størrelse/ og/

struktur/ indgå,/ ligeledes/ skal/ revisionsvirksomhedens/ størrelse,/ struktur/ og/ interne/ organisation/

indgå./ Yderligere/ skal/ karakteren/ af/ de/ tjenester,/ for/ eksempel/ rådgivning,/ som/

revisionsvirksomheden/ levere/ til/ klientvirksomheden/ indgå/ i/ uafhængigheds+vurderingen/ jf./

Uafhængighedsvejledningen/s./6.//

5.4.3.(Uafhængighedstrusler(( (

Der/er/i/Revisorloven/§/24,/stk./2/listet/forhold/hvor/revisors/uafhængig/altid/vil/være/truet/i/sådan/

en/ grad,/ at/ han/ må/ afstå/ fra/ opgaven./ Jf./ Uafhængighedsbekendtgørelsen/ §/ 2/ foreligger/ de/

absolutte/ forbud/ når/ revisor/ eller/ personer/ i/ revisionsfirmaet,/ / der/ er/ knyttet/ til/ opgaven/ eller/

kontrollere/dens/udførelse://

A gennem/ tætte" familiemæssige" bånd23/hvor/ en/ af/ disse/ parter/ er/ knyttet/ til/ personer/ der/

har:/

o væsentlig/ direkte/ eller/ indirekte/ økonomisk/ interesse/ i/ den/ virksomhed,/ som/

opgaven/vedrører/

o en/ledende/stilling/hos/den,/som/ønsker/opgave/udført,/eller/som/opgaven/vedrører,/

o direkte/indflydelse/på/udarbejdelse/af/det,/som/opgaven/vedrører,/eller/

o forretningsmæssig/forbindelse/med/den/virksomhed,/som/opgaven/vedrører.24/

A er/eller/ indenfor/de/seneste/2/år/har/været/ansat/ i/en/ ledende/stilling/ i/virksomheden,/og/

som/led/i/ansættelsen/har/ydet/indflydelse/på/det,/som/opgaven/vedrører./

Eller/hvis/revisionsfirmaet,/revisor/eller/andre/personer/i/revisionsfirmaet,/der/er/tilknyttet/opgaven/

eller/kontrollere/dennes/udførelse:/

A har/nogen/form/for/direkte/eller/væsentlig/indirekte/økonomisk/interesse/i/den/virksomhed/

som/opgaven/omhandler.//

A har/ en/ forretningsmæssig/ forbindelse/ med/ virksomheden/ som/ opgaven/ vedrører,/ som/

indebærer/en/fælles/kommerciel/eller/økonomiske/interesse./

////////////////////////////////////////////////////////
23/Dette/omfatter/forældre,/søskende,/ægtefæller/eller/samboende,/børn/samt/andre/personer/der/er/i/et/

afhængighedsforhold/jf./Uafhængighedsbekendtgørelsen/§/2,/stk./2./
24/Dog/undtaget/hvis/den/forretningsmæssige/forbindelse/er/en/del/af/parternes/normale/virksomhed/og/på/

almindelige/forretningsmæssige/vilkår/og/ikke/har/et/så/betydeligt/omfang,/at/den/udgør/en/trussel/mod/

uafhængigheden./Uanset/vilkårenes/art/er/krydsende/revision/dog/aldrig/tilladt./
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Samt/ når/ virksomheden,/ som/ opgaven/ vedrører,/ har/ en/ direkte/ eller/ væsentlig/ indirekte/

økonomisk/interesse/i/den/revisionsvirksomhed,/som/revisor/er/tilknyttet/eller/hvis/denne/har/ret/til/

at/udpege/medlemmer/til/bestyrelsen/i/revisionsvirksomheden/eller/dennes/modervirksomhed.//

/

Yderligere/må/revisionsvirksomheder/ikke/have/mere/end/20/pct./af/deres/omsætning/fra/samme/

kunde/5/år/i/træk,/dog/kan/Erhvervsstyrelsen/lave//undtagelser/herfor/jf./RL/§/26,/stk./1./Derudover/

må/revisor/ikke/ved/opgaver/med/sikkerhed//tage/et/højere/vederlag/for/sit/arbejde,/end/hvad/der/

kan/anses/rimeligt/jf./RL/§/26,/stk./2.25/Dette/er/en/vigtig/regel/for/at/sikre/revisors/uafhængighed,/

da/en/revisionsvirksomheder/har/samme/mål/som/andre/virksomheder,/nemlig/profit./ (Krogslund/

Jensen/2009,/s./333+343)/

/

For/ revisionsvirksomheder/ der/ reviderer/ virksomheder/ af/ interesse/ for/ offentligheden,/ er/ der/

skærpede/krav./Revisorloven/§/24,/stk./4/giver/et/absolut/forbud/mod/revision/af/en/virksomhed,/

hvis/ truslen/ er/ selvrevision/ eller/ egeninteresse,/ samt/ at/ der/ skal/ gå/ minimum/ 2/ år,/ fra/ revisor/

stopper/ med/ at/ revidere/ virksomhed/ til/ revisor/ må/ tage/ en/ ledende/ stilling/ i/ den/ pågældende/

virksomhed./ Yderligere/ skal/ revisionsfirmaet,/ jf./ RL/ §/ 25,/ sikre,/ at/ den/ underskrivende/ revisor/

udskiftes/minimum/hvert/7./år/med/en/efterfølgende/karensperiode/på/2/år./ I/karensperioden/er/

revisor/ udelukket/ fra/ at/ udføre/ opgaver/ på/ kunden,/ herunder/ også/ opgaver/ der/ ikke/ direkte/

vedrører/revisionen./Det/vil/sige,/at/revisor/ikke/kan/assistere/den/nye/underskrivende/revisor/eller/

udføre/ rådgivningsopgaver/ eller/ lignende./ Uafhængighedsvejledningen/ uddyber/ i/ §/ 5,/ nr./ 1/ at/

revisor/ ikke/kan/deltage/ i/erklæringsafgivelser,/hvis/denne/har/deltaget/ i/bogføring/eller/ lignende/

registrering./Yderligere/må/revisor,/ inden/for/de/seneste/2/år,/ ikke/have/deltaget/i/ansættelsen/af/

medarbejdere/i/centrale/finansielle/og/administrative/stillinger/jf./Uafhængighedsbekendtgørelsen/

§/5,/nr./2./

/

Både/ i/ Uafhængighedsvejledningen/ og/ i/ Etisk/ regler/ opstilles/ typiske/ trusler/ mod/ revisors/

uafhængighed,/ som/ muligvis/ kan/ afhjælpes/ via/ sikkerhedsforanstaltninger./

(Uafhængighedsvejledningen,/s./6+7/og/Etiske/regler/100.13/og/200.3)/De/to/regelsæt/adskiller/sig/

dog/ fra/ hinanden/ ved/ at/ Uafhængighedsvejledningen/ fastslår/ at/ listen/ ikke/ er/ udtømmende,/

////////////////////////////////////////////////////////
25/Reglen/i/§/26,/stk./2/finder/også/anvendelse/på/vederlag/for/andre/ydelser,//
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(Uafhængighedsvejledningen/s./17)/hvor/Etisk/regler/anser/nedestående/typer/for/kategorier,/hvor/

en/ trussel/ enten/ kan/ passe/ ind/ i/ en/ eller/ flere/ af/ kategorierne./ De/ Etiske/ regler/ er/ bygget/ op/

omkring/ 5/ grundlæggende/ principper:/ integritet,/ objektivitet,/ professionel/ kompetence/ og/

fornødenomhu,/ fortrolighed/ og/ professionel/ adfærd./ / (Bøg,/ Kiertzner/ 2007,/ s./ 21)/ Når/ revisors/

uafhængig/ trues,/er/det/en/af/de/5/grundprincipper,/der/ trues/via/en/af/nedestående/kategori/af/

trusler./(Uafhængighedsvejledningen,/s./6+7/og/Etisk/regler/200.3)/

A Egeninteresse/

A Selvrevision/egenkontrol/

A Partiskhed/advokering/

A Nære/personlige,/herunder/familiære,/relationer//

A Intimidering/

Revisorloven/ og/ de/ Etiske/ regler/ er/ som/ udgangspunkt/ principbaseret,/ dog/ findes/ der/ få/

detailregler/i/Revisorloven./Disse/omhandler/trusler/mod/revisors/uafhængighed,/som/anses/for/at/

være/ for/ stærke/ til/ at/ kunne/ afhjælpes./ Truslerne/ kan/ inddeles/ i/ røde/ lys/ og/ gule/ lys/ alt/ efter/

truslens/styrke./(Bøg,/Kiertzner/2007,/s./11)/

/

Røde/lyse/er/de/situationer,/hvor/revisor/altid/må/afstå/fra/opgaven./Hvormed/de/absolutte/forbud/

fra/Revisorloven/er/røde/lys./Disse/trusler/omhandler/næsten/altid/trusler/mod/revisors/objektivitet,//

(Bøg,/Kiertzner/2007,/s./12/og/s./25)/hvor/styrken/af/truslen/anses/for/så/kraftig,/at/revisor/ikke/kan/

være/objektiv.//Enten/hvor/det/er//beviseligt,/at/revisor/ikke/er/uafhængig/(uafhængig/i/opfattelse),/

eller/ hvor/ en/ velinformeret/ tredjemand/ ikke/ vil/ anse/ revisor/ for/ uafhængig/ (uafhængighed/ i/

fremtoning).//(Bøg,/Kiertzner/2007,/s./42)//

/

Gule/ lys/ er/ de/ trusler,/ som/ ikke/ er/ klart/ ubetydelige,/ hvorfor/ revisor/ på/ baggrund/ af/ sin/

professionelle/ bedømmelse/må/ vurdere/ truslen/ og/ iværksætte/ sikkerhedsforanstaltninger./ (Bøg,/

Kiertzner/ 2007,/ s./ 10)/ Da/ der/ ikke/ er/ en/ facitliste/ for,/ hvornår/ en/ sikkerhedsforanstaltning/ er/

tilstrækkelig,/beror/det/på/revisors/professionelle/dømmekraft/og/etiske/stedsans./Gule/lys/vil/være/

de/ trusler,/der/gå/mod/de/øvrige/4/grundprincipper/ i/Etisk/ regler./ (Bøg,/Kiertzner/2007,/s./10+12)/

Disse/ trusler/ er/ i/ Revisorloven/ opført/ under/ §/ 24/ stk./ 3/ og/ uddybes/ i/



Revisors(rolle(–(nu(og(i(fremtiden((
Kandidatafhandling(

/

Side 40 af 124/

Uafhængighedsbekendtgørelsen/§/6./Truslen/skal/have/ foreligget/ indenfor/de/seneste/2/år/ for/at/

have/relevans./(Uafhængighedsvejledningen,/s./18)/

/

Uafhængighedsbekendtgørelsens/§§/3/og/4/regulerer/situationen,/hvor/trusler/ / identificeres/efter/

opgavens/ påbegyndelse./ Hvis/ truslen/ er/ familiemæssige/ bånd,/ enten/ til/ revisor/ eller/ en/ i/

revisionsteamet,/skal/denne/person/omgående/fjernes/fra/teamet./Det/arbejde/som/denne/person/

allerede/har/udført,/skal/gennemgås/for/at/sikre,/ /at/de/ikke/er/mærket/af/andres/interesser./Hvis/

revisor/ har/ en/ økonomisk/ interesse/ i/ kunden,/ skal/ disse/ afhændes/ hurtigst/muligt/ og/ senest/ en/

måned/efter,/at/revisor/har/fået/kendskab/til/forholdet.//

5.4.4.(Sikkerhedsforanstaltninger(imod(uafhængighedstrusler( (

Der/ findes/ forskellige/ typer/ af/ sikkerhedsforanstaltninger,/ hvor/ den/ konkrete/ situation/ vil/ styre,/

hvilken/ type/ sikkerhedsforanstaltning/ der/ er/ egnet./ Etisk/ regler/ definerer/

sikkerhedsforanstaltninger/som/handlinger/eller/tiltag,/der/potentielt/kan/eliminere/eller/reducere/

trusler/ til/ et/ acceptabelt/ niveau./ Her/ opdeles/ sikkerhedsforanstaltninger/ i/ to/ / hovedkategorier:/

(Etisk/regler/100.13)/

A sikkerhedsforanstaltninger/skabt/af/revisorstanden,/lovgivning/eller/øvrig/regulering,26/og/

A /sikkerhedsforanstaltninger/i/det/miljø,/hvori/opgaven/udføres27/

/

De/to/kategorier/kaldes/eksterne/og/ interne/foranstaltninger./Eksterne/foranstaltninger/kan/være/

uddannelseskrav,/efteruddannelse,/god/selskabsledelse,/lovkrav/og/professionelle/standarder/samt/

overvågnings/og/disciplinære/foranstaltninger./

/

De/ interne/ foranstaltninger/ kan/ opdeles/ i/ generelle/ foranstaltninger/ og/ opgavespecifikke/

foranstaltninger./ Foranstaltninger/ af/ generel/ karakter/ kan/ være/ en/ ledelse,/ der/ udståler/

vigtigheden/ af/ overholdesen/ af/ de/ etiske/ regler,/ dokumenterede/ politikker/ for/ kvalitet,/

uafhængighed/og/etik,/procedurer,/som/identificerer/mulige/ interessekonflikter,/procedurer,/som/

sikrer/ imod/ upassende/ indflydelse/ på/ erklæringsteamet/ osv./ Hvor/ de/ opgavespecifikke/

sikkerhedsforanstaltninger/kan/være/inddragelse/af/yderligere/revisorer/til/at/gennemgå/opgaven,/
////////////////////////////////////////////////////////
26/Uddybes/i/Etiske/regler/100.14/og/100.16/
27/Uddybes/i/Etiske/regler/200.11+200.13/
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inddragelse/ af/ en/ anden/ virksomhed,/ oplysning/ til/ klientens/ øverste/ ledelse/ om/ opgaver/ og/

honorar/etc./(Etiske/regler/200.11+13)//

/

Ved/ vurderingen/ af/ om/ sikkerhedsforanstaltningen/ er/ passende/ og/ tilstrækkelig,/ skal/

udgangspunktet/være/en/velinformeret/tredjemand,/med/kendskab/til/relevante/informationer./De/

valgte/sikkerhedsforanstaltninger/skal/anses/for/acceptabelt/og/dermed/bevare/tilliden/til/revisors/

erklæring/f./eks./En/revisionspåtegningen./(Füchsel/2010,/s./114+115)//

5.5.(Analyse(af(spørgeskemaundersøgelsen(og(interviews(i(forhold(til(i(dag(

5.5.1.(Analyse(af(forventninger(og(holdninger(til(i(dag( (

ÅRL/§/12,/stk./2/ fastslår,/at/ revisor/er/offentlighedens/tillidsrepræsentant./For/at/varetage/denne/

opgave/er/det/vigtigt,/at/revisor/er/uafhængig/af/både/virksomheden/og/offentligheden,/da/revisors/

vurderinger/og/beslutninger/ellers/risikeres/at/være/farvet/af/en/af/parternes/egeninteresser./Det/er/

dog/ ingen/ hemmelig,/ at/ det/ kan/ være/ dyrt/ at/ få/ udført/ en/ revision,/ og/ denne/ regning/ skal/

virksomheden/ betale./ Nedestående/ spørgsmål/ søger/ at/ afdække/ hvorledes/ direktører,/

bestyrelsesmedlemmer/ og/ revisorer/ mener,/ at/ revisors/ interesser/ skal/ ligge/ ved/ virksomheden/

eller/ej./

Figur"5.5.1.1.:"Spm."15"Jeg"synes"at"revisor"skal"varetage"selskabets"interesser"fremfor"samfundets."

/

Kilde:"Bilag"11,"s."100"

Ved/ dette/ spørgsmål/ skiller/ respondentgruppernes/ besvarelser/ sig/ fra/ hinanden./ Revisorernes/

besvarelser/indikerer/en/uenighed/med/spørgsmålet/om,/hvorvidt/revisor/skal/varetage/selskabets/
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interesser/ fremfor/ samfundets.28Dette/ indikerer,/ at/ revisor/ er/ deres/ ansvar/ som/ offentligheden/

repræsentant/ bevidste./ / Hvilket/ de/ afgivne/ kommentarer/ som/ ”Revisor/ er/ offentlighedens/

forlængede/arm”/og/”som/revisor/–/samfundet,/som/rådgiver/–virksomheden”/støtter/op/om./Disse/

giver/ klar/udtryk/ for,/ at/ revisor/ skal/ varetage/offentlighedens/ interesser./Dette/ kan/dog/muligvis/

være/ en/ misforståelse/ af/ begrebet/ ”offentlighedens/ tillidsrepræsentant”,/ da/ revisors/

uafhængighed/ikke/må/trues/af/egeninteresser/fra/nogen/af/parterne.//

/

Figur/ 5.5.1.1./ viser,/ at/ bestyrelsesmedlemmernes/ og/ direktørernes/ besvarelser/ fordeler/ sig/

tilnærmelsesvis/ ligeligt/ mellem/ helt/ uenig/uenig/ med/ 19/ pct.29,/ neutral/ med/ 22/ pct.30/og/ helt/

enig/enig/ med/ 23/ pct.31./ Hvilket/ indikerer,/ at/ både/ bestyrelsesmedlemmerne/ og/ direktørerne/

internt/er/uenig/om,/hvad/revisors/rolle/er./Flere/kommentarer/udtrykker,/at/revisors/opgave/alene/

er/ at/ sikre,/ at/ regnskabet/ giver/ et/ retvisende/ billede./ Andre/ mener,/ at/ revisor/ skal/ varetage/

aktionærernes/ interesser,/ men/ dette/ vil/ understøtte,/ at/ revisor/ skal/ varetage/ offentlighedens/

interesse,/ da/ revisors/ påtegning/ er/ aktionærernes/ og/ de/ øvrige/ regnskabsbrugernes/

informationsgrundlag/for/virksomhedens/økonomiske/situation./Så/vore/respondenter/har/muligvis/

misforstået/ spørgsmålet./ Dette/ kan/ skyldes/ vores/ brug/ af/ ordet/ ”samfund”/ i/ stedet/ for/

”offentligheden”./ Vi/ ønskede/ at/ undersøge,/ hvorvidt/ respondenterne/ mente,/ at/ revisor/ skulle/

varetage/virksomhedens/ interesser/fremfor/de/ i/ÅRL/§/12/nævnte/grupper./Aktionærerne/som/er/

en/ del/ af/ den/ offentlighed/ som/ omtales/ i/ ÅRL/ §/ 12./ Så/ hvor/ figur/ 5.5.1.1./ viser,/ at/

bestyrelsesmedlemmer/og/direktører/mener,/at/revisor/skal/varetage/selskabets/interesser,/burde/

en/del/af/disse/muligvis/være/på/uenig./Dette/indikerer/de/tilknyttede/kommentarer,/da/de/i/store/

træk/ er/ enige/ om,/ at/ revisor/ skal/ sikre,/ at/ regnskabet/ giver/ retvisende/ billede/ for/ at/ informere/

aktionærerne.//

////////////////////////////////////////////////////////
28/Dette/er/dog/ikke/ensbetydende/med/at/de/synes/de/skal/varetage/samfundets./
29/Bilag/11,/s./100/
30/Bilag/11,/s./100/
31/Bilag/11,/s./100/
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5.6.(Revisors(uafhængighed(i(fremtiden(

5.6.1.(Tiltag(indenfor(reguleringen(af(revisors(uafhængighed(

I/ 2010/ udsendte/ EU/ en/ grønbog/ med/ titlen:/ ”Læren" af" krisen”," hvis/ formål/ er/ at/ lære/ af/ den/

økonomiske/krise/ i/ forhold/til/den/eksterne/revision./Der/ indledes/ i/Grønbogen/med,/at/”Grundig/

revision/ er/ nøglen/ til/ at/ genoprette/ tilliden/ på/markedet.”(KOM(2010)/ 561)/Efter/ høringssvar/ og/

høringer/ udkom/ EU+kommissionens/ konkrete/ forslag/ til/ ændring/ af/ loven./ Grønbogen/ og/ det/

senere/forslag/til/ændring/af/8./Direktiv/har/affødt/stor/diskussion,/da/forslagene/vil/ændre/markant/

på/revisionsbranchen,/som/vi/kender/den/i/dag./I/det/nærværende/afsnit/vil/der/kun/være/fokus/på/

de/dele,/som/kan/påvirke/reguleringen/af/revisors/uafhængighed."

/

EU/ Kommissionens/ forslag/ indeholder/ 2/ dele;/ 1)/ forslag/ til/ ændring/ af/ direktiv/ 2006/43/EF/

(8.direktiv)/og/2)/forslag/til/separat/forordning/for/revision/af/virksomheder/af/offentlig/interesser./

Forslaget/om/en/separat/forordning/kommer/på/baggrund/af/konsekvensanalyse,/der/blev/udført/i/

forbindelse/med/udarbejdelsen/af/forslaget/til/ændringer/af/8./Direktiv./Der/fandt/man/et/behov/for/

mere/detaljerede/regler/omkring/revision/af/virksomheder/af/offentlig/interesse./(KOM(2011)/778,/

s./4)/

/

EU/ Kommissionens/ forslag/ til/ separat/ regelsæt/ for/ den/ lovpligtige/ revision/ af/ virksomheder/ af/

offentlig/interesse/indeholder/punkter,/der/har/givet/grobund/for/diskussion./Forslaget/indeholder/

forbud/ mod/ levering/ af/ / ikke+revisionsydelser/ / f./ eks./ rådgivningsydelser./ Dette/ begrundes/ i/

uafhængighedshensyn/ og/ forebyggelse/ af/ interessekonflikter/ samt/ at/ revisionsfirmaer/ af/ en/ vis/

størrelse/ bør/ fokusere/ på/ udførelsen/ af/ den/ lovpligtige/ revision/ og/ dermed/ ikke/ være/ tilladt/ at/

udøve/andre/ikke+revisionsydelser.//(EU+kommissionen/2011,/s./6)//

/

Yderligere/er/der/forslag/om/en/forpligtelse/til/at/udskifte/revisionsfirmaet/minimum/hvert/sjette/år,/

dog/kan/denne/ved/exceptionelle/tilfælde/forlænges/til/8.//Ved/valg/af/to/eller/flere/revisorer/eller/

revisionsfirmaer/skal/disse/udskiftes/minimum/hvert/niende/år,/men/kan/dog/ forlænges/ til/12/år.//

(EU+kommissionen/ 2011,/ s./ 8)/ I/ dag/ er/ reglerne/ blot/ at/ virksomheder/ af/ offentlig/ interesse,/ skal/

udskifte/den/underskrivende/revisor/hvert/syvende/år/med/en/efterfølgende/karensperiode/på/2/år./

Argumentet/ for/ en/ revisionsfirmarotation/ er,/ at/ dette/ skal/ sikre/ uafhængigheden,/ og/ da/ D+
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virksomheder/er/store/virksomheder,/er/der/mange/interessenter/af/virksomheden/og/dens/aflagte/

årsregnskaber,/ hvorfor/ det/ er/ vigtigt,/ at/ disse/ interessenter/ kan/ fæstne/ lid/ til,/ at/ revisor/ har/

revideret/objektivt/og/sikret/at,/årsregnskaberne/giver/et/retvisende/billede./Samt/det/økonomiske/

aspekt/hvor/revisionsfirmaet/bliver/mere/afhængigt/af/en/virksomhed,/jo/flere/ydelser/denne//

køber.//

5.7.(Analyse(af(spørgeskemaundersøgelsen(og(interviews(om(fremtiden(

Vi/har/valgt/at/ fokusere/på/virksomheder,/der/er/underlagt/ lovpligtig/ revision,/dvs./virksomheder/

der/ kvalificerer/ sig/ til/ regnskabs/ klasse/ C/ og/ D/ i/ årsregnskabsloven./ EU/ kommissionen/

forordningsforslag/ for/ virksomheder/ af/ offentlig/ interesse/ vil,/ hvis/ det/ bliver/ en/ realitet,/ påvirke/

regnskabsklasse/ D/ og/ nogle/ af/ C+virksomheder./ Formålet/ med/ spørgsmål/ 16/ er,/ at/ afdække/

hvorvidt/ledelsen/og/revisorer/forholder/sig/til/forslaget/om/tvungen/revisionsfirmarotation.//

Figur"5.7.1.:"Spm."16"Jeg"synes"at"der"ved"udskiftning"af"den"underskrivende"revisor"skal"den"nye"revisor"
komme"fra"et"andet"revisionsfirma."

/

Kilde:"Bilag"11,"s."101"

Revisorerne/ indikerer,/ at/ de/ ikke/ synes/ om/ forslaget./ Dette/ uddybes/ i/ kommentarfeltet/med/ at/

ordningen/ alene/ vil/ øge/ omkostninger/ for/ virksomheden./ Yderligere/ opbygger/ en/ revisor/ og/

revisionsteamet/en/erfaring/og/en/viden/om/kunden,/hvilket/han/kan/trække/på/under/revisionen./

Direktører/ og/ bestyrelsesmedlemmer/ fordeler/ sig/ over/ hele/ skalaen./ De/ afgivne/ kommentarer/

udtrykker/dog,/at/dette/ tiltag/ ikke/er/nødvendigt,/da/de/ forventer/professionalisme/og/at/valg/af/

revisor/er/generalforsamlingens/ansvar,/hvormed/det/er/virksomhedsejerne,/der/vælger,/hvem/der/

skal/kontrollere/virksomhedens/aflagte/regnskab.//
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Figur"5.7.2.:"Spm."17"Jeg"synes"at"en"revisor"skal"""""""""""""""Figur"5.7.3.:"Spm."19"Jeg"forventer"at"revisor""""
kunne"yde"rådgivning"og"revision"for"den"samme""""""""""""""også"i"fremtiden"kan"yde"rådgivning"og"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
kunde."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""revision"for"samme"kunde."

///////// /

Kilde:"Bilag"11,"s."101"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Kilde:"Bilag"11,"s."102"

Besvarelserne/for/spørgsmål/17/og/spørgsmål/19/minder/i/høj/grad/om/hinanden./Hvilket/indikerer/

at/ respondenterne/ på/ tværs/ af/ kategorierne,/ både/ synes/ og/ forventer,/ at/ revisor/ skal/ kunne/

revidere/og/rådgive/samme/kunde./Thomas/Plenborg,/der/dog/godt/kan/se/dilemmaet/mener,/at/så/

længe/uafhængighedsreglerne/overholdes/og/at/der/er/interne/procedurer/til/at/sikre/dette,/bør/det/

ikke/ skabe/ problemer./ Samtidig/ pointerer/ han,/ at/ ved/ at/ revisionsfirmaet/ i/ forvejen/ har/ et/

kundekendskab/gør,/at/eksekveringen/af/en/ikke+revisionsydelse/kan/ske/mere/effektivt/og/muligvis/

bedre/end/et/ny/rådgiver/ville/kunne./Direktøren/mener,/at/ i/kraft/af/en/statsautoriseret/ revisors/

uddannelse/ bør/ revisor/ være/ i/ stand/ til/ at/ vurdere,/ hvornår/ hans/ uafhængighed/ er/ truet./

Direktøren/giver/faktisk/udtryk/for,/at/revisor/bør/fokusere/mere/på/rådgivning/i/revisionen/inden/

for/lovens/rammer.//

Nedestående/spørgsmål/skal/afdække,/hvorvidt/reguleringen/i/dag/bør/baseres/mere/på/principper/

end/på/lovfasteregler./

Figur"5.7.4.:"Spm."18"Jeg"synes,"at"regulering"om"revisors"uafhængighed"skal"være"mere"principbaseret"end"
den"er"i"dag.""
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Kilde:"Bilag"11,"s."101"

Som/figur/5.7.4./viser,/er/en/stor/del/respondenterne/neutrale/i/forhold/til/spørgsmål/18./Hvor/den/

øvrige/ del/ erklærer/ sig/ enig/ med/ spørgsmål/ 18./ I/ dag/ er/ Revisorloven/ og/

Uafhængighedserklæringen/ primært/ principstyret,/ dog/ findes/ der/ absolutter/ forbud/ i/ forhold/ til/

hvad/ revisor/ må/ foretage/ for/ en/ revisionskunde/ af/ ikke+revisionsydelser./ Men/ hvor/ den/

internationale/ lovgivningen/anvendes/ i/ revisionen,/har/EU/via/8./Direktiv/ lagt/en/anden/kurs/end/

IAASB./Lars/Kiertzner/er/af/den/klare/opfattelse,/at/de/Etiske/Regel/er/langt/bedre/end/Revisorloven/

og/ Uafhængighedsbekendtgørelsen./ Ved/ at/ basere/ revisors/ uafhængighed/ alene/ på/ principper/

gøres/reglerne/mere/fleksible,/så/de/kan/tilpasses/den/enkelte/situation./Etisk/regler/har/røde/lys,/

hvor/revisor/til/hver/en/tid/bør/afstå/opgaven,/men/hvorvidt/en/ydelse/giver/det/røde/lys/baseres/på/

den/enkelte/situation./Hvorvidt/det/ene/regelsæt/er/bedre/end/andet,/skal/vi/ikke/afgøre./Vi/har/dog/

erfaret,/at/det/at/anvende/begge/regelsæt/er/udfordrende,/da/reglerne/minder/om/hinanden,/men/

dog/stadig/adskiller/ sig/ fra/hinanden/ i/deres/ tilgang/ i/ forhold/ til,/hvordan/trusler,/der/altid/gør/at/

revisor/skal/afstå/fra/opgaven,/skal/reguleres.///

5.8.(Delkonklusion(

Reguleringsmæssigt/er/der/ to/ regelsæt/at/balancere./Men/udgangspunktet/ for/dem/begge/er,/ at/

hvis/ noget/ eller/ nogen/ truer/ uafhængigheden,/ skal/ dette/ enten/ afhjælpes/ via/

sikkerhedsforanstaltninger/ eller/ hvis/ dette/ ikke/ er/ muligt,/ skal/ revisor/ afstå/ fra/ opgaven./

Uafhængigheden/starter/allerede/ved/virksomhedens/ejerkreds,/hvor/ ikke+revisorer/ ikke/må/have/

bestemmende/ indflydelse/på/virksomheden./Men/ved/hver/opgave/accept/eller/påbegyndelse/er/

det/ revisors/ ansvar,/ at/ tage/ stilling/ til,/ om/ der/ er/ forhold/ eller/ personer,/ der/ kan/ true/

uafhængigheden./Uafhængigheden/er/vital/for/at/revisors/vurdering/af,/hvorvidt/regnskabet/giver/
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et/retvisende/billede,/skal/være/objektiv/og/upartisk./Dette/kunne/umiddelbart/stride/mod/revisors/

rolle/som/offentlighedens/tillidsrepræsentant,/men/revisor/tjener/offentligheden/bedst/ved/at/være/

uafhængig/ og/ objektiv,/ da/ regnskabet/ derved/ bliver/ vurderet/ uden/ egeninteresser,/ hverken/

virksomhedens/eller/offentligheden./Dette/punkt/støtter/vores/indsamlede/empiri/op/om,/da/denne/

indikerer,/at/direktører,/bestyrelsesmedlemmer/og/revisorer/er/enige/om,/at/revisor/skal/sikre,/at/

regnskabet/ giver/ et/ retvisende/ billede,/ så/ aktionærerne/ har/ et/ reelt/ billede/ af/ virksomhedens/

økonomiske/situation.//Dog/ser/ingen/af/parterne/et/problem/i,/at/revisor/yder/både/rådgivning/og/

revision/ til/ samme/ virksomhed./ Både/ kommentarerne/ fra/ spørgeskemaet/ og/ vore/ interviews/

udtrykker,/at/hvis/revisor/overholder/uafhængighedsreguleringen/ser/de/intet/problem/i/rådgivning/

og/ revision/ under/ samme/ tag./ Revisor/ bør/ i/ kraft/ af/ deres/ uddannelse/ være/ tilstrækkeligt/

professionelle/til/at/vurderer,/hvornår/deres/uafhængighed/er/kompromitteret/og/derfor/må/afstå/

fra/ opgaven./ De/ samme/meninger/ går/ igen/ ved/ spørgsmålet/ om/ EU’s/ forslag/ om/ firmarotation./

Mens/ parterne/ godt/ kan/ se/ dilemmaet,/ anser/ de/ revisor/ som/ professionel,/ hvorfor/ en/

firmarotation/vil/være/en/unødvendig/omkostning./I/forhold/til/om/den/nuværende/lovgivning/bør/

være/mere/principbaseret,/indikerer/svarene/en/positiv/stemning./Lars/Kiertzner/synes,/at/de/Etiske/

regler/ er/ et/ bedre/ regelsæt/ end/ Revisorloven,/ da/ de/ er/mere/ fleksible/ i/ forhold/ til/ den/ enkelte/

situation.//

Kapitel(6(Revisors(rolle(i(forhold(til(going(concern((

6.1.(Going(concern(i(revisionsprocessen(

Going/concern/er/en/grundlæggende/forudsætning/i/regnskabsaflæggelsen/og/korrekt/anvendelse/

af/forudsætningen/er/vital/for/et/retvisende/billede/i/årsregnskabet./Derfor/skal/revisor/under/hele/

processen/ være/ opmærksom/på/ forhold,/ der/ kan/ rejse/ betydelig/ tvivl/ om/ anvendelsen/ af/ going/

concern+forudsætningen./ Revisors/ rolle/ og/ ansvar/ ved/ vurderingen/ af/ going/ concern/ vil/ blive/

uddybet/nærmere/i/dette/kapitel.//

6.2.(Regulering(af(revisors(rolle(i(forhold(til(going(concern(

I/ forhold/ til/ nærværende/ afsnit/ omhandlende/ going/ concern/ er/ ISA/ 570/ et/ centralt/ element,/ da/

denne/ISA/omhandler/revisors/ansvar/ i/forhold/til/going/concern/ved/revision/af/et/regnskab./(ISA/

570,1)/Ydereligere/bidrager/ÅRL/og/IFRS/med/forståelse/og/uddybning/af/begrebet/”going/concern”.//
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6.3.(Definition(af(going(concern(

Going/ concern,/ på/ dansk/ fortsat/ drift,/ er/ en/ grundlæggende/ forudsætning/ ved/

regnskabsaflæggelsen./ISA/570.2/definerer/going/concern/således:/”ved"forudsætningen"om"fortsat"

drift" anses" en" virksomhed" for" at" kunne" fortsætte" driften" i" en" overskuelig" fremtid.”." Altså/ at/

virksomheden/ kan/ og/ vil/ fortsætte/ deres/ aktiviteter/ i/ / en/ overskuelige/ fremtid./ Tidshorisonten/

”overskuelig/fremtid”/uddybes/ikke/nærmere/i/ÅRL,/men/IAS/1/artikel/26/uddyber/med/at/ledelsens/

undersøgelse/for/going/concern/skal/være/minimum/12/måneder,/og/alt/materiale/skal/inddrages/i/

undersøgelsen./Det/samme/gør/sig/gældende/efter/ISA/570.13,/der/ligeledes/kræver/minimum/12/

måneder/ som/ tidshorisont,/ hvor/ revisor/ skal/ vurdere,/ om/ going/ concern+forudsætningen/ er/

opfyldt.//

/

Going/ concern+forudsætningen/ er/ en/ signifikant/ forudsætning,/ da/ oplysninger/ omkring/ going/

concern/ må/ antages/ at/ have/ betydning/ for/ regnskabsbrugerne,/ som/ anvender/ regnskabet/ ved/

beslutningerne/angående/virksomheden/for/eksempel,/hvorvidt/banken/skal/yde/kredit./Yderligere/

er/ going/ concern+forudsætningen/ en/ betydelig/ faktor/ i/ regnskabsaflæggelsen/ ved/

værdiansættelsen/af/ virksomhedens/ aktiver/og/passiver./Hvis/ forudsætningen/om/going/ concern/

ikke/anvendes,/vil/dette/påvirke/denne/værdiansættelse,/da/et/aktiv/ikke/nødvendigvis/har/samme/

værdi/ved/likvidation/i/dag/i/forhold/til/om/et/år,/eller/hvis/det/slet/ikke/er/meningen/at/aktivet/skal/

sælges./ F./ eks./ vil/ værdiansættelsen/ af/ tilgodehavender/ påvirkes/ af/ en/ bristet/ going/ concern+

forudsætning,/da/det/må/antages,/at/andelen/af/debitorer,/der/ikke/kan/betale/deres/restgæld,/er/

større/hvis/de/skal/betale/deres/restgæld/før/tid,/end/hvis/afviklingen/af/gælden/kunne/forløbe/som/

planlagt.//

/

Vigtigheden/af/going/concern+forudsætningen/underbygges/også/af,/at/både/ÅRL/og/ IFRS/nævner/

denne/som/en/grundlæggende/forudsætning/ved/regnskabsaflæggelsen/jf./ÅRL/§/13,/stk./1/nr./4/og/

IAS/1,/artikel/25.""
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6.4.(Gældende(ret(

6.4.1.(Ledelsens(rolle((

Ansvaret/for/aflæggelse/af/årsrapporter/påhviler/ledelsen/jf./ÅRL/§§/8+10./Kravet/om/at/regnskabet/

skal/ give/ et/ retvisende/ billede/ af/ virksomhedens/ aktiver,/ passiver/ og/ finansielle/ stilling,/ påhviler/

hermed/også/ledelsen,/uanset/om/regnskabet/aflægges/under/going/concern+forudsætning/eller/ej.//

/

ÅRL’s/krav/om,/at/det/aflagte/regnskab/skal/give/et/retvisende/billede,/gør/at/ledelsen/skal/vurdere/

virksomhedens/ going/ concern+evne,/ da/ dette/ er/ et/ grundlæggende/ element/ for/ at/ opnå/ et/

retvisende/ billede./ Ved/ vurdering/ af/ virksomhedens/ going/ concern+evne/ er/ det/ faktorer/ som/

fremtidige/ forhold/ og/ begivenheder/ kombineret/med/ virksomhedens/ størrelse/ og/ kompleksitet,/

samt/ længden/ af/ perioden/ going/ concern/ vurderes/ for/ (ISA/ 570.3+5)/ der/ indgår/ i/ vurderingen./

Vurderingen/skal/ foretages/ved/ ledelsens/godkendelse/af/årsrapporten/og/dermed/ved/ ledelsens/

afgivelse/ af/ ledelsespåtegningen./ / (Bisgaard,/ Seehausen/ 2013)/ Det/ fremgår/ af/ IAS/ 10.14,/ om/

begivenheder/efter/regnskabsårets/afslutning,/at/en/virksomhed/ikke/skal/udarbejde/årsregnskabet/

på/going/concern+forudsætningen,/hvis/ledelsen/efter/regnskabsårets/afslutning/beslutter/at/afvikle/

virksomheden,/at/indstille/driften/eller/at/virksomheden/ikke/har/mulighed/for/at/fortsætte/driften.//

(Bisgaard,/Seehausen/2013)/IAS/1.25/har/et/tilsvarende/krav/til/ledelsen./(Steffensen/2011,/s./217)/

/

Bestyrelsen/ eller/ tilsynsrådet/ skal/ jf./ SEL/ §/ 115,/ nr./ 5/ og/ §/ 116,/ nr./ 5/ løbende/ vurdere/

virksomhedens/ kapitalberedskab,/ og/ herunder/ hvorvidt/ denne/ kan/ bære/ virksomhedens/

nuværende/og/fremtidige/forpligtelser.//(Bisgaard,/Seehausen/2013)/Yderligere/har/ledelsen/jf./SEL/

§/118,/stk./2/ansvaret/for,/at/kapitalberedskabet/altid/er/forsvarligt./Hvilket/betyder/at/det/ikke/er/

nok,/at/ledelsen/vurderer/virksomhedens/kapitalberedskab/en/gang/om/året,/f./eks./ved/aflæggelse/

af/ årsrapporten./ Dog/ stiller/ lovgivningen/ ingen/ konkrete/ krav/ til/ ledelsens/ vurdering/ af/

virksomhedens/ going/ concern+evne./ Den/ fastsætter/ kun/ at/ det/ skal/ foretages/ løbende,/ så/

hyppigheden/beror/på/ledelsens/skøn/af/behovet./(Steffensen/2011,/s./218)/

6.4.2.1.(Ledelsens(rapportering(ved(usikkerhed(om(going(concern(

Hvis/ledelsen/vurderer,/at/der/er/væsentlige/usikkerheder/omkring/virksomhedens/going/concern+

evne,/så/skal/dette/ inddrages/ i/årsrapporten/ jf./ÅRL/§/99./Ledelsen/har/ tre/mulige/vurderinger/af/
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virksomhedens/ going/ concern+evne;/ ledelsen/ kan/ aflægge/ et/ regnskab,/ hvor/ de/ ikke/ har/

identificeret/ faktorer,/ der/ anses/ for/ sandsynlige/ at/ kunne/ påvirke/ virksomhedens/ fortsatte/ drift,/

hvor/ledelsen/har/identificeret/væsentlige/risikofaktorer,/men/grundet/forventninger/til/fremtiden/

anses/ de/ ikke/ for/ at/ påvirker/ virksomhedens/ fortsatte/ drift,/ eller/ hvor/ ledelsen/ ikke/ finder/ det/

sandsynligt,/at/virksomheden/kan/fortsætte/driften.//

Going/ concern+vurderingen/ er/ en/ vanskelig/ vurdering/ at/ foretage,/ da/ den/ indeholder/ mange/

aspekter/ og/ usikre/ faktorer/ i/ form/ af/ skøn,/ hvor/ ledelsen/ forsøger/ at/ forudsige/ fremtidige/

begivenheder/ og/ forhold/ og/ effekten/ af/ disse./ Dette/ gør,/ at/ going/ concern+vurderingen/ altid/ vil/

være/behæftet/med/en/vis/grad/af/usikkerhed/uagtet/dybden/af/ledelsens/undersøgelser/m.m.,/som/

going/concern+vurderingen/baserer/sig/på.//

6.4.3.(Revisors(rolle(

ISA/570.9/beskriver/formålet/for/revisor/ved/vurderingen/af/going/concern/således:/

a) at/ opnå/ tilstrækkeligt/ og/ egnet/ revisionsbevis/ for,/ at/ ledelsens/ anvendelse/ af/

forudsætningen/om/fortsat/drift/ved/udarbejdelsen/af/regnskabet/er/passende/

b) at/ på/ baggrund/ af/ det/ opnåede/ revisionsbevis/ at/ konkludere,/ hvorvidt/ der/ eksisterer/ en/

væsentlig/usikkerhed/i/relation/til/begivenheder/eller/forhold,/der/kan/rejse/betydelig/tvivl/

om/virksomhedens/evne/til/at/forsætte/driften,/og/

c) at/fastslå/konsekvenserne/for/revisors/erklæring./

/

Jf./ ISA/ 570.17/ er/ en/ væsentlig/ usikkerhed/ til/ stede,/ når/ usikkerhedens/ potentielle/ effekt/ og/

sandsynligheden/ for/ dens/ opstående/ er/ således,/ at/ revisor/ finder/ det/ nødvendigt/ at/ oplyse/ om/

arten/og/effekten/af/usikkerheden/med/det/formål/at://

a) regnskabet,/ når/ det/ aflægges/ efter/ en/ regnskabsmæssig/ begrebsramme,/ der/ kræver/ et/

retvisende/billede,/giver/et/retvisende/billede,/eller/

b) regnskabet/ ikke/ er/ vildledende,/ når/ det/ aflægges/ efter/ en/ begrebsramme,/ der/ ikke/ kan/

fraviges/(jf./A19)/

Det/er/altså/alene/ledelsens/ansvar/og/opgave/at/vurdere,/hvorvidt/regnskabet/skal/aflægges/efter/

going/concern+forudsætningen,/hvor/det/er/revisors/opgave/at/vurdere,/om/denne/er/er/passende/i/

forhold/til/den/viden,/revisor/har/opnået/i/forbindelse/med/revisionen/og/hvorvidt,/der/er/forhold/

eller/ begivenheder,/ der/ skaber/ væsentlige/ usikkerheder/ om/virksomhedens/ going/ concern+evne./
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Dette/ indebærer,/ at/ revisor/ under/ hele/ revisionen/ skal/ være/ opmærksom/ på/ revisionsbevis/ for/

begivenheder/eller/forhold,/der/kan/rejse/betydelig/tvivl/om/virksomhedens/going/concern+evne./Jf./

ISA/315.3/skal/revisor/allerede/ved/udførelsen/af/risikovurderingshandlinger/i/planlægningsfasen/af/

revisionen/ overveje,/ om/ der/ er/ forhold/ eller/ begivenheder,/ der/ kan/ rejse/ betydelig/ tvivl/ om/

virksomhedens/ going/ concern+evne./ Dette/ inkluderer,/ at/ revisor/ skal/ fastslå/ om/ den/ daglige/

ledelses/har/foretaget/en/foreløbig/vurdering/af/virksomhedens/going/concern+evne/jf./ISA/570.10./

Hvis/den/daglige/ledelse/har/vurderet/denne,/skal/revisor/drøfte/denne/vurdering/med/den/daglige/

ledelse/og/fastslå/om/den/daglige/ledelse/har/identificeret/begivenheder/eller/forhold,/der/enkeltvis/

eller/ samlet/ kan/ rejse/ betydelig/ tvivl/ om/ virksomhedens/ going/ concern+evne/ og/ i/ tilfælde,/ hvor/

sådanne/forhold/eller/begivenheder/er/blevet/identificeret,/skal/ledelsens/planer/for/håndtering/af/

disse/ også/ foreligges/ revisor./ I/ de/ tilfælde/ hvor/ den/ daglige/ ledelse/ ikke/ har/ taget/ stilling/ til/

virksomhedens/ going/ concern+evne,/ skal/ revisor,/ jf./ ISA/ 570.10b,/ drøfte/ grundlaget/ for/ going/

concern/med/ den/ daglige/ ledelsen/ og/ forespørge/ til/ fremtidige/ begivenheder/ eller/ forhold,/ der,/

enkeltvis/eller/samlet,/kan/skabe/væsentlig/tvivl/om/virksomhedens/going/concern+evne.//

/

Revisors/vurdering/af/ ledelsens/going/concern+vurdering/skal/ revisor/dække/samme/periode/som/

ledelsens/ vurdering,/ minimum/ 12/ måneder./ I/ tilfælde/ af/ at/ ledelsens/ vurderingsperiode/ ikke/

imødekommer/ krav/ om/ at/ dække/ minimum/ 12/ perioder/ regnet/ fra/ balancedagen,/ skal/ revisor/

anmode/ledelsen/om/at/forlænge/deres/vurderingsperiode/til/minimum/12/måneder./(ISA/570.12)/

Samtidig/skal/revisor/forespørge/ledelsen,/om/de/har/kendskab/til/forhold/eller/begivenheder,/der/

ligger/ efter/ vurderingsperioden,/ og/ kan/ rejse/ betydelig/ tvivl/ om/ virksomhedens/ going/ concern+

evne./Udover/dette/har/revisor/ikke/noget/ansvar/i/forhold/til/at/afdække/forhold/og/begivenheder,/

der/kan/rejse/betydelig/tvivl/om/virksomhedens/going/concern+evne/i/perioden,/der/ligger/udover/

ledelsens/vurderingsperiode./(ISA/570.A14)/Dog/skal/revisor/vurdere/om/ledelsen/har/inddraget/al/

relevant/ information,/ som/ revisor/ er/ bekendt/ med,/ i/ forbindelse/ med/ deres/ vurdering/ af/

virksomhedens/going/concern+evne./(ISA/570.15)//

/

Hvis/revisor/konstaterer/forhold/eller/begivenheder/der/kan/rejse/betydelig/tvivl/om/virksomhedens/

going/ concern+evne,/ skal/ revisor/ jf./ ISA/ 570.16/ udføre/ yderligere/ revisionshandlinger./ Dette/

indebærer,/ at/ revisor/ skal/ vurdere/ ledelsens/ fremtidige/ handlingsplaner/ og/ hvorvidt/ disse/ er/
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realistiske/og/vil/ forbedre/virksomhedens/situation./Revisor/skal/ samtidig/overveje,/om/der/siden/

ledelsens/vurdering/er/fremkommet/ny/information/samt/anmode/den/daglige/ledelsen,/og/hvis/det/

er/ relevant/ den/ øverste/ ledelse/ om/ en/ skriftlig/ udtalelse/ vedrørende/ deres/ fremtidige/

handlingsplaner/og/gennemførligheden/af/disse./(ISA/570.10+12)/

/

Ved/en/revisions/afslutning/skal/ revisor,/på/baggrund/af/det/opnåede/revisionsbevis,/vurdere/om/

der/ er/ forhold/ eller/ begivenheder,/ der/ rejser/ væsentlig/ usikkerhed/ om/ virksomhedens/ going/

concern+evne./Revisors/vurdering/baseres/på/de/oplysninger,/der/er/til/rådighed/på/det/tidspunkt,/

hvor/ vurderingen/ foretages,/ hvilket/ vil/ sige/ på/ tidspunktet/ for/ revisors/ afgivelse/ af/

revisionspåtegningen./Disse/oplysninger/er/både/dem/af/historiske/karakter/men/også/forventede/

fremtidige/ forhold./ Det/ skal/ dog/ pointeres,/ at/ revisor/ ikke/ kan/ forudse/ fremtiden,/ og/ derfor/ er/

revisors/vurdering/af/virksomhedens/going/concern+evne/ikke/ensbetydende/med,/at/dette/vil/være/

udfaldet./Derfor/vil/der/ved/vurderingen/af,/hvorvidt/revisor/har/foretaget/de/passende/forbehold/

eller/ supplerede/ oplysninger/ vedrørende/ going/ concern,/ vurderes/ ud/ fra/ om/ revisor/ med/

rimelighed/ kunne/ forventes/ at/ have/ forudset/ den/ eller/ de/ pågældende/ begivenheder/ ved/

afgivelsen/af/revisionspåtegningen./(Bisgaard,/Seehausen/2013)/

6.4.3.1.(Revisors(rapportering(

Som/ nævnt/ i/ ovenstående/ afsnit/ er/ revisors/ opgave/ at/ konkludere,/ hvorvidt/ ledelsens/ going/

concern+vurdering/ er/ passende/ og/ hvorvidt/ der/ er/ forhold/ eller/ begivenheder,/ der/ kan/ rejse/

betydelig/tvivl/om/virksomhedens/fortsatte/drift.//

Nedestående/skema/indeholder/revisors/rapporteringsmulighed/i/forhold/til/konklusionens/udfald./

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Figur"6.4.3.1.1..:"Revisors"rapporteringsmuligheder"

Væsentlig/usikkerhed/om/fortsat/
drift/

Omtale/af/usikkerhed/i/årsregnskabet/

Tilstrækkelig/ Utilstrækkelig/

Going/concern/
valgt/som/

regnskabsprincip/

Relevant/valg/
(enig/med/
ledelsen)/

Supplerende/oplysninger/
32vedrørende/forhold/i/

regnskabet/
/

Konklusion/uden/forbehold33/

Forbehold/for/manglende/
oplysninger/

/
Konklusion/med/forbehold/

eller/afkræftende/
konklusion34/

Ikke/relevant/
valg/(uenig/

med/ledelsen)/

Forbehold/for/fortsat/drift/
/

Afkræftende/konklusion35/

Forbehold/for/fortsat/drift/
og/forbehold/for/manglende/

oplysninger/
/

Afkræftende/konklusion36/
Going/concern/
ikke/valgt/som/

regnskabsprincip/

Relevant/valg/
(enig/med/
ledelsen)/

Supplerende/oplysninger/vedrørende/forhold/i/regnskabet/
/

Konklusion/uden/forbehold37/
Kilde:"(Bisgaard,"Seehausen"2013)"

Revisor/skal/jf./ISA/570.23,/hvor/hele/den/øverste/ledelse/ikke/har/været/en/del/af/den/daglige/drift,/

underrette/denne/om/de/konstaterede/begivenheder/og/forhold,/der/kan/rejse/betydelig/tvivl/om/

virksomhedens/going/concern+evne./

Ved/ fyldestgørende/ informationer/ menes/ der/ informationer,/ der/ fyldestgørende/ beskriver/ de/

vigtigste/ begivenheder/ eller/ forhold,/ der/ kan/ rejse/ betydelig/ tvivl/ om/ virksomhedens/ going/

concern+evne/ samt/ indeholder/ handlingsplanerne/ for/ disse./ Yderligere/ skal/ regnskabet/ klart/

oplyse,/ at/ der/ er/ en/ væsentlig/ usikkerhed/ knyttet/ til/ begivenheder/ eller/ forhold,/ som/ kan/ rejse/

betydelig/tvivl/om/virksomhedens/going/concern+evne/og/at/det/derfor/er/muligt/at/virksomheden/

vil/ være/ude/af/ stand/ til/ at/ realisere/ sine/aktiver/og/ indfri/ sine/ forpligtelser/ som/ led/ i/ en/normal/

////////////////////////////////////////////////////////

32/Jf./Erklæringsbekendtgørelsen/§/7,/stk./4,/skal/denne/supplerende/oplysning/gives/under/overskriften/

”Supplerende/oplysninger/vedrørende/forhold/i/regnskabet”/

33/ISA/570/afsnit/19/og/A21,/samt/ISA/706/afsnit/6/og/Erklæringsbekendtgørelsen/§/7,/stk./1./

34/ISA/570/afsnit/20,/afsnit/A23/og/afsnit/A24/og/ISA/705/afsnit/7,/litra/a/og/afsnit/8,/samt/

Erklæringsbekendtgørelsen/§/6,/stk./1/

35/ISA/570,/afsnit/21/og/A25/samt/Erklæringsbekendtgørelsen/§/6,/stk./2,/nr./4,/og/ISA/705,/afsnit/8/og/

Erklæringsbekendtgørelsens/§/6,/stk./1/

36/ISA/570,/afsnit/21/og/A25/samt/Erklæringsbekendtgørelsen/§/6,/stk./2,/nr./4,/og/ISA/705,/afsnit/8/og/

Erklæringsbekendtgørelsens/§/6,/stk./1/+/forbehold/for/manglende/oplysninger/

37/ISA/570/afsnit/A26,/ISA/706,/afsnit/6/og//Erklæringsbekendtgørelsen/§/7,/stk./1./
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drift./ (ISA/570.18)/Disse/oplysninger/vil/ i/praksis/ findes/ i/noterne./Da/ ledelsesberetningen/ ikke/er/

omfattet/ af/ revisionen, 38 /er/ fyldestgørende/ oplysninger/ placeret/ i/ ledelsesberetningen/ ikke/

tilstrækkelige./ Dog/ skal/ revisor/ gennemlæse/ ledelsesberetningen,/ og/ skal,/ i/ deres/ udtalelse/ om/

hvorvidt/ ledelsesberetningen/ stemmer/ overens/ med/ årsregnskabet,/ nævne,/ hvis/

ledelsesberetningen/ ikke/ indeholder/ tilstrækkelig/ information/ om/ en/ usikkerhed,/ der/ kan/ rejse/

tvivl/om/virksomhedens/going/concern+evne./Hvis/usikkerheden/hverken/er/tilstrækkeligt/omtalt/ i/

årsregnskabet/ eller/ i/ ledelsesberetningen,/ skal/ revisor/ udtrykke/ uoverensstemmelse/ med/

årsregnskabet./ Hvis/ usikkerheden/ er/ tilstrækkeligt/ omtalt/ i/ årsregnskabet,/ men/ ikke/ i/

ledelsesberetningen/skal/revisor/udtrykke/det/som/en/væsentlig/fejl/eller/mangel/ i/udtalelsen/om/

ledelsesberetningen/jf./Erklæringsbekendtgørelsen/§/5,/stk./4./(Bisgaard,/Seehausen/2013)/

6.4.4.(Undersøgelser(omkring(revisors(evne(til(at(vurdere(going(concern(

Revisortilsynets/ redegørelse/ for/ kvalitetskontroller/ i/ 2010/ gav/ anledning/ til/ stor/ diskussion/ om/

revisors/evne/til/at/vurdere/going/concern,/da/et/af/de/hyppigste/fejltyper/var/manglende/forbehold/

eller/ supplerende/ oplysninger/ vedrørende/ going/ concern+forudsætningen./ (Revisortilsynets/

redegørelse/2010,/s./12)/Deres/redegørelse/for/udførte/kvalitetskontroller/i/2011/viste,/at/antallet/

af/ sager,/ som/ var/ indbragt/ for/ disciplinærnævnet/ angående/ going/ concern/ forhold,/ var/ steget./

(Revisortilsynets/redegørelse/2011,/s./12)/

/

Der/ blev/ i/ henholdsvis/ 2009/ og/ 2012/ lavet/ en/ undersøgelse/ med/ det/ formål/ at/ undersøge/

udviklingen/ i/ de/ virksomheder,/ der/ gik/ konkurs/ og/ så,/ hvorvidt/ revisionspåtegningen/ fra/ den/

seneste/ årsrapport/ gav/nogen/ indikation/ af/ dette./ / (Bisgaard,/ Seehausen/2013)/Man/ønskede/ at/

undersøge/revisors/evne/til/at/vurdere/going/concern.//

Figur"6.4.4.1.:"Konkursramte"virksomheder"2009"og"2011"

////////////////////////////////////////////////////////
38/Undtagelsesvis/lovkrav/om/revision/af/hele/årsregnskabet/for/frie/grundskoler,/private/skoler/for/

gymnasiale/uddannelser/§/1/nr./1./
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Kilde:"(Bisgaard,"Seehausen"2013)"

Ovenstående/ figur/ indikerer,/ at/ / revisor/ både/ er/ blevet/ ”bedre”/ til/ at/ lave/ forbehold/ og/

supplerende/ oplysninger/ vedrørende/ going/ concern/ i/ revisionspåtegningen/ eller/

reviewerklæringen/ på/ de/ virksomheder,/ der/ er/ gået/ konkurs/ under/ 12/ måneder/ efter/

balancedagen/ men/ også/ i/ de/ tilfælde,/ hvor/ virksomheden/ går/ konkurs/ over/ 12/ måneder/ efter/

balancedagen./ / (Bisgaard,/ Seehausen/ 2013)/ Tendensen/ til/ flere/ forbehold/ og/ flere/ supplerende/

oplysninger/ understøttes/ af/ FSR’s/ undersøgelse/ om/ udviklingen/ i/ omfanget/ af/

revisionsanmærkning39fra/2006+2011.40/Undersøgelsen/viste,/at/andelen/af/revisionsanmærkninger/

er/ stedet/ fra/ 5/ pct./ i/ 2006/ til/ 19/ pct./ i/ 2011./ / (Bisgaard,/ Seehausen/ 2013)/ Hermed/ en/markant/

stigning/i/antallet/af/revisionsanmærkninger.41//

/

Yderligere/ har/ FSR/ foretaget/ en/ undersøgelse/ blandt/ foreningens/ medlemmer/ vedrørende/

revisionsanmærkninger./Denne/viser/at/27/pct./af/de/adspurgte/medlemmer/mener/at/de/har/lavet/

flere/forbehold/ i/ revisionspåtegninger/på/årsregnskaber/for/2011/end/tidligere,/men/hvor/70/pct./

ikke/mener,/at/de/har/lavet/flere/forbehold/end/tidligere./Desuden/viser/undersøgelsen/at/62/pct./af/

forbeholdene/omhandler/going/concern+forhold./ / (Bisgaard,/Seehausen/2013)/Samt/57/pct./af/de/

////////////////////////////////////////////////////////
39/Revisionsanmærkninger/er/forbehold/eller/supplerende/oplysninger/
40/FSR’s/undersøgelse/omfatter/kun/revisionspåtegninger/og/kan/derfor/ikke/sammenlignes/direkte/med/de/2/

øvrige/undersøgelser./(Bisgaard,/Seehausen/2013)/
41/Denne/undersøgelse/inkludere/samtlige/årsrapporter/indsendt/til/Erhvervsstyrelsen,/dvs./både/

konkursramte/og/ikke+konkursramte./(Bisgaard,/Seehausen/2013)/
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adspurgte/ medlemmer/ er/ af/ den/ opfattelse,/ at/ de/ har/ givet/ flere/ supplerende/ oplysninger/ i/

kalender/ året/ 2011/ end/ tidligere,/ hvor/ årsagen/ i/ 72/ pct./ tilfældene/ har/ været/ going/ concern+

forhold./(Bisgaard,/Seehausen/2013)/

6.5.(Analyse(af(spørgeskemaundersøgelsen(og(interviews(i(forhold(til(i(dag(

6.5.1.(Holdninger(og(meninger(om(de(nuværende(forhold(

Going/concern/er/en/af/de/grundlæggende/principper/ved/aflæggelsen/af/et/årsregnskab./Da/det/er/

ledelsens/ansvar/at/aflægge/årsregnskabet,/er/det/dermed/også/deres/ansvar/at/vurdere,/hvorvidt/

regnskabet/ kan/ aflægges/med/ going/ concern+forudsætning./ Da/ revisors/ arbejde/ ved/ en/ revision/

består/ i/ at/ undersøge,/ hvorvidt/ det/ aflagte/ årsregnskab/ giver/ et/ retvisende/ billede,/ er/ going/

concern+forudsætningen/ dermed/ en/ væsentlig/ ting/ for/ revisor/ at/ undersøge/ om/anvendelsen/ er/

passende./ Reguleringen/ sætter/ regler/ for/ revisors/ rolle/ og/ ansvar/ i/ forhold/ til/ vurderingen/ af/

ledelsens/ anvendelse/ af/ going/ concern+forudsætning/ og/ deres/ egen/ going/ concern+vurdering./

Finanskrisen/har/med/dens/mange/konkurser/sat/fokus/på/revisors/rolle/i/forhold/til/en/virksomheds/

going/ concern+vurdering./ International/ og/ nationalt/ har/ der/ været/ fokus/ på/ revisor/ og/ going/

concern./ / (Bisgaard,/ Seehausen/ 2013)/Med/ nedestående/ spørgsmål/ har/ vi/ ønsket/ at/ undersøge,/

hvorledes/ ledelsen/ og/ revisor/ forholder/ sig/ til/ revisors/ indsats/ angående/ vurderingen/ af/ going/

concern+anvendelsen,/og/om/de/på/baggrund/af/finanskrisen/har/en/forventning/om,/at/revisor/har/

øget/deres/fokus/på/going/concern/i/revisionen/

/

Figur"6.5.1.1.:"Spm."8"Jeg"forventer"at"revisor"indenfor"de"seneste"5"år"har"øget"fokusset"på"identifikation"af"
going"concern"risikofaktorer."

/

Kilde:"Bilag"11,"s."98"
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Besvarelserne/i/ figur/6.5.1.1./ indikerer,/med/57/pct.42/af/besvarelserne/”enig”/eller/”helt/enig”,/at/

direktører,/bestyrelsesmedlemmer/og/revisorer/forventer/at/fokusset/er/øget/indenfor/de/seneste/

5/år./Per/Kristensen/synes/også,/at/fokus/på/going/concern/er/øget,/men/han/mener/dog,/at/det/ikke/

er/nødvendigt,/da/det/bør/være/en/ selvfølge/at/have/ fokus/på/going/concern./Han/mener/at/det/

retvisende/billede,/ som/ revisor/ skal/ sikre/ ved/ sin/ revision,/ nødvendiggør/ at/ revisor/ har/ fokus/ på/

going/ concern./ Derfor/ synes/ han,/ at/ er/ Erhvervsstyrelsens/ ”løftede/ pegefinger/ er/ noget/ pjat”43.//

Ikke/ desto/mindre/medgiver/ Per/ Kristensen,/ at/ han/ reagerer/ hurtigere/ på/ faresignaler,/ der/ kan/

påvirke/virksomhedens/going/concern/samt/spørgeskemaundersøgelsen/indikerer/en/tendens/til,/at/

de/ adspurgte/ kategorier/ har/ forventet/ at/ fokusset/ på/ going/ concern/ er/ steget/ de/ seneste/ 5/ år./

Dette/understøttes/yderligere/af/de/føromtalte/undersøgelserne/i/afsnit/6.5.,/der/viser,/at/antallet/

af/virksomheder,/der/går/konkurs/både/før/og/efter/de/12/måneder/fra/balancedagen,//hvor/revisor/

enten/ har/ taget/ forbehold/ eller/ afgivet/ supplerende/ oplysninger/ omhandlende/ going/ concern./

Samt/ FSR’s/ undersøgelse/ der/ viser,/ at/ 62/ pct./ af/ de/ adspurgte/ mener/ at/ have/ givet/ flere/

supplerende/oplysninger/omkring/going/concern+forhold/i/2011/end/tidligere.//

Spørgsmålet/er/så/om/direktører,/bestyrelsesmedlemmer/og/revisorer/mener,/at/revisors/fokus/på/

going/ concern/ i/ dag/ er/ tilstrækkeligt./ Ovenstående/ spørgsmål/ indikerede,/ at/ fokusset/ er/ steget,/

men/hvorvidt/de/mener,/at/revisors/fokus/i/dag/er/tilstrækkeligt/afdækkes/via/spørgsmål/7.//

Figur"6.5.1.2.:"Spm."7"Jeg"synes"at"revisor"fokuserer"tilstrækkeligt"på"going"concern"risikofaktorer"under"
revisionen."

/

Kilde:"Bilag"11,"s."98"

////////////////////////////////////////////////////////
42/Bilag/11,/s./98/
43/Bilag/15,/s./157/
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Besvarelserne/ på/ spørgsmål/ 7,/ der/ ses/ i/ figur/ 6.5.1.2/ indikerer,/ at/ direktører,/

bestyrelsesmedlemmer/og/revisorer/er/overvejende/enige/om,/at/revisors/fokus/på/going/concern/

ved/ revision/er/ tilstrækkelig./81/pct.44/af/de/samlede/besvarelser/ svarede/”enig”/eller/ ”helt/enig”/

med/ at/ revisors/ fokus/ på/ going/ concern/ i/ dag/ er/ tilstrækkelig./ Denne/ indikation/ understøttes/ af/

direktøren,/ der/mener,/ at/ der/ næste/ har/ været/ for/meget/ fokus/ på/ going/ concern/ vurderingen,/

hvilket,/har/resulteret/i,/at/revisor/har/været/for/forsigtige/i/de/seneste/år.45/Dette/synspunkt/deles/

dog/ ikke/af/Lars/Kiertzner,/der/mener,/at/ revisorerne/er/ lidt/berøringsangste/overfor/at/bruge/de/

reaktionsmuligheder,/ de/ har/ i/ form/ af/ supplerende/ oplysninger/ eller/ forbehold./ Per/ Kristensen/

mener/ligeledes,/at/de/virksomheder,/der/går/konkurs/med/en/blank/påtegning,/er/bevis/på,/revisor/

ikke/har/tilstrækkeligt/fokus/på/området.//

//

Spørgeskemaundersøgelsen/og/direktørinterviewet/indikerer/en/enighed/om,/at/revisors/fokus/på/

going/concern/er/ tilstrækkeligt./Men/en/ ting/er,/at/niveauet/er/ tilstrækkeligt/noget/andet/er,/om/

parterne/ føler,/ at/ revisor/ besidder/ kompetencerne/ til/ at/ vurdere/ ledelsens/ going/ concern+

forudsætning/samt/virksomhedens/going/concern+evne.//

/

Undersøgelsen/ fra/2011/omtalt/ i/afsnit/6.5./viser,/at/40/pct./af/de/virksomheder,/der/gik/konkurs/

under/ 12/ måneder/ efter/ revisionspåtegningen,/ havde/ en/ blank/ påtegning./ Yderligere/ viste/

revisortilsynets/ kvalitetskontroller,/ at/ going/ concern+forhold,/ var/det/ forhold/ som/var/ årsagen/ til/

flest/ indbringelser/ for/ Revisornævnet.46(Revisortilsynets/ redegørelse/ 2011,/ s./ 12)/ Nedestående/

spørgsmål/ ønsker/ at/ afdække,/ hvorvidt/ ledelsen/ og/ revisor/ finders/ revisors/ evne/ til/ at/ vurdere/

going/concern/tiltrækkelig./

"

"

"

"

"

////////////////////////////////////////////////////////
44/Bilag/11,/s./98/
45/Bilag/17,/s./184//
46/Det/skal/dog/bemærkes/at/problemer/med/et/forhold/ikke/nødvendigvis/gør/at/der/er/fejl/i/regnskabet/jf./

Revisortilsynets/redegørelse/2011/s./12/
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Figur"6.5.1.3.:"Spm."10"Jeg"synes"generelt,"at"revisors"evne"til"af"vurdere"going"concern"er"tilstrækkeligt."

/

Kilde:"Bilag"11,"s."99"

Igen/viser/besvarelserne/ i/ figur/6.5.1.3./at/direktørerne,/bestyrelsesmedlemmerne/og/revisorerne/

er/overvejende/enige./68/pct.47/af/besvarelserne/er/”enige”/eller/”helt/enige”/med,/at/revisors/evne/

til/ at/ vurdere/ going/ concern/ er/ tilstrækkeligt./ Thomas/ Plenborg/ synes/ også,/ at/ revisors/ evne/ er/

tilstrækkeligt./ Lars/ Kiertzner/ mener/ ligefrem,/ at/ vurdering/ af/ going/ concern/ bør/ være/ revisors/

spidskompetence48 ./ Dette/ ændrer/ dog/ ikke/ ved,/ at/ Lars/ Kiertzner/ synes,/ at/ going/ concern+

reguleringen/ er/ kompleks,/ og/ at/ han/ tror,/ at/ mange/ revisorer/ derved/ ikke/ kan/ overholde/

reguleringen,/ så/ til/ trods/ for/at/det/ jf./ Lars/Kiertzner/bør/være/ revisors/ spidskompetence,/mener/

han/ ikke,/at/revisor/evner/det/fuldt/ud,/og/dette/mener/han/skyldes/den/komplekse/regulering/af/

området./Dog/mener/Lars/Kiertzner/og/Per/Kristensen/i/enighed,/at/er/den/nuværende/regulering/af/

revisors/rolle/i/forhold/til/going/concern/er/tilstrækkelig.//Det/er/blot/eksekveringen/af/reguleringen,/

de/to/er/i/tvivl/om,/hvorvidt/er/tilfredsstillende./Per/Kristensen/synes,/at/antallet/af/de/sager,/hvor/et/

konkursramt/virksomhed/har/en/blank/påtegning/viser,/at/revisor/evner/ikke/er/tilstrækkelige./Per/

Kristensen/ tror,/ at/ bedre/ uddannelse,/ både/ under/ studiet/ og/ på/ efteruddannelseskurser,/ kan/

forbedre/ revisors/ kompetencer/ i/ forhold/ til/ going/ concern+vurderinger./Bedre/uddannelse/ kunne/

måske/også/hjælpe,/hvis/reguleringen/er/så/kompleks/at/forstå/og/eksekvere/på./

////////////////////////////////////////////////////////
47/Bilag/11,/s./99/
48/Bilag/14,/s/126/
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6.6.(Going(concern(i(fremtiden(

6.6.1.(Going(concern(i(revisionspåtegningen(i(fremtiden(

IAASB/har/udarbejdet/et/forslag/til/en/ny/udgave/af/revisionspåtegningen,/hvor/hensigten/er/at/gøre/

indholdet/ mere/ informativt/ og/ relevant/ for/ regnskabslæseren./ Et/ af/ de/ nye/ elementer/ er/

selvstændigt/afsnit/om/going/concern./(IAASB/2012c)/Et/sådan/afsnit/findes/hverken/i/ISA’erne/eller/

anden/dansk/regulering/i/dag.//

Som/tidligere/fastslået/er/en/korrekt/anvendelse/af/going/concern+forudsætningen/en/grundsten/i/

det/ at/ aflægge/ et/ regnskab/med/ et/ retvisende/ billede./ Dermed/ er/ going/ concern/ allerede/ i/ dag/

implicit/en/del/af/revisionspåtegningen./(IAS/1.25/og/ÅRL/§/14,/ /stk./1,/nr./4)/Med/IAASB’s/forslag/

lægges/der/op/til/et/separat/afsnit/om/going/concern./I/det/nye/afsnit/skal/revisor/tage/stilling/til,/om/

ledelsens/ anvendelse/ af/ going/ concern+forudsætningen/ er/ hensigtsmæssig,/ og/ hvorvidt/ den/

udførte/ revision/ har/ / identificeret/ forhold/ eller/ begivenheder,/ der/ kan/ rejse/ væsentlig/ tvivl/ om/

virksomhedens/fortsatte/drift./Afslutningsvis/er/det/i/forslaget/til/going/concern+afsnittet/fastslået,/

at/revisors/erklæring/om/going/concern/ikke/er/en/garanti/for/virksomheden/vil/fortsætte/driften.//

6.7.(Analyse(af(spørgeskemaundersøgelsen(og(interviews(om(fremtiden(

Som/sagt/har/finanskrisen/sat/fokus/på/revisors/evner/i/forhold/til/going/concern+forhold./Spørgsmål/

8/viste/en/ tendens/ til/ at/ ledelsen/og/ revisor/ forventede/en/øget/ fokus/på/going/concern/over/de/

sidste/ 5/ år./ Spørgsmål/ 9/ ønsker/ at/ afdække,/ hvorvidt/ ledelsen/ og/ revisor/ forventer/ at/ fokus/ på/

going/concern+forhold/øges/i/fremtiden.//

Figur"6.7.1.:"Spm."9"Jeg"forventer"at"revisor"i"fremtiden"vil"øge"fokus"på"identifikation"af"going"concern"
risikofaktorer."

/
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Ud/fra/figuren/6.7.1./ses/det,/at/52/pct.49/svarede/”enig”/eller/”helt/enig”/til/spørgsmål/9./Dog/er/der/

en/næsten/tilsvarende/procentdel,/39/pct.50,/der/er/neutrale./Så/hvor/en/bred/tilslutning/med/81/

pct.51/mener/ at/ revisors/ fokus/ på/ going/ concern/ er/ tilstrækkeligt,/ forventer/ halvdelen/ af/ de/

adspurgte/at/fokusset/også/øges/i/fremtiden./Som/tidligere/nævnt/synes/Per/Kristensen/ikke,/at/det/

er/ et/ spørgsmål/ om/ at/ øge/ revisors/ fokus/ på/ going/ concern+forhold./ Han/ mener,/ at/ det/ er/ et/

spørgsmål/om,/at/revisors/evner/skal/forbedres.//Samme/holdning/deles/af/direktøren,/der/faktisk/

synes,/ at/ det/ øgede/ fokus/ har/ gjort,/ at/ revisor/ er/ blevet/ overforsigtige./ Direktørens/ holdning/

understøtter/Lars/Kiertzner,/da/han/mener,/at/revisor/er/”bange”/for/at/ødelægge/en/virksomhed/

med/en/revisionspåtegning,/der/indeholder/forbehold/eller/supplerende/oplysninger.///

/

Nedestående/ spørgsmål/ skal/ undersøge/ ledelsens/ og/ revisors/ holdning/ til/ IAASB’s/ forslag/ om/ et/

separat/afsnit/omhandlende/virksomhedens/going/concern+forhold./Uagtet/problemer/eller/ej/skal/

revisor/nedfælde/sin/vurdering/af/virksomhedens/anvendelse/af/going/concern+forudsætningen/og/

af/virksomhedens/going/concern+evne./

/

Figur"6.7.2.:"Spm."11"Jeg"synes"at"revisors"vurdering"af"going"concern"i"fremtiden"altid"skal"omtales"i"
revisionspåtegningen,"uanset"om"der"er"væsentlige"usikkerhed"om"going"concern"eller"ej."

/

Kilde:"Bilag"11,"s."99"

Besvarelserne/af/spørgsmål/11,/hvilke/ses/ud/i/figur/6.7.2.,/giver/ingen/tydelig/indikation/på,/hvad/

direktørerne,/ bestyrelsesmedlemmerne/ eller/ revisorerne/ mener/ om/ det/ separat/ afsnit/

////////////////////////////////////////////////////////
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omhandlende/ gong/ concern./ Hverken/ besvarelserne/ samlet/ set/ eller/ opdelt/ i/ deres/

stillingskategorier/kan/siges/at/vise/nogen/tendens./Denne/delte/og/ lidt/uklare/tendens/går/ igen/ i/

vore/ interviews./ Lars/ Kiertzner/ er/ positiv/ over/ for/ en/mere/ informativ/ revisionspåtegning/ og/ et/

separat/afsnit,/hvor/ revisor/skal/ tage/stilling/ til/going/concern+forholdene/ i/virksomheden,/mener/

han,/måske/kan/får/revisor/til/at/overveje,/hvorvidt/revisors/stillingtagen/er/tilstrækkelig/ i/ forhold/

til,/at/revisor/skal/skrive/det/direkte.//Dermed/tror/Lars/Kiertzner/at/et/afsnit,/hvor/revisor/altid/skal/

udtale/ sig/ om/ going/ concern+forholdene/ i/ den/ reviderede/ virksomhed/ vil/ øge/ bevidstheden/

omkring/revisors/rolle/og/ansvar/i/forhold/til/going/concern/i/en/revision./Dette/er/direktøren/ikke/

uenig/i./Han/tror/dog/kun,/at/det/vil/lede/til/at/revisor/vil/blive/endnu/mere/forsigtig/og/påpasselig,/

hvilket/vil/resultere/i,/at/revisionspåtegningen/ikke/er/retvisende.//

/

Per/Kristensen/er/af/den/klare/mening/at/going/concern/ikke/skal/omtales/i/et/separat/afsnit./Som/

tidligere/skrevet/mener/Per/Kristensen,//at/revisors/stillingtagen/til/virksomhedens/going/concern+

forhold/er/et/grundlæggende/element/ i/revisionen/af/et/regnskab/og/noget,/som/revisor/ ikke/kan/

komme/ udenom./ Dette/ begrunder/ han/med/ at/ for/ at/ undersøge,/ hvorvidt/ et/ regnskab/ giver/ et/

retvisende/ billede,/ bliver/ revisor/ nødt/ til/ at/ vurdere/ ledelsens/ anvendelse/ af/ going/ concern+

forudsætningen/samt/om/der/er/forhold,/der/kan/drage/virksomhedens/going/concern+evne/i/tvivl./

Han/mener,/ at/det/ ligger/ implicit/ i/det,/ at/ regnskabet/ skal/ være/ retvisende,/hvorfor/det/vil/ være/

dobbeltkonfekt./

6.8.(Delkonklusion((

Da/ revisors/ arbejde/ skal/ undersøge,/ hvorvidt/ det/ aflagte/ regnskab/ giver/ et/ retvisende/ billede/ af/

virksomhedens/ økonomiske/ stilling,/ er/ det/ nødvendigt/ at/ undersøge,/ hvorvidt/ ledelsens/

anvendelse/ af/ going/ concern+forudsætningen/ er/ passende./ Dette/ skal/ revisor/ gøre/ ved/ at/ opnå/

tilstrækkeligt/og/egnet/ revisionsbevis/og/vurdere,/om/der/er/ forhold/eller/begivenheder,/der/kan/

rejse/ betydelig/ tvivl/ om/ virksomhedens/ evne/ til/ at/ fortsætte/ driften./ Finanskrisen/ har/ gjort/ at/

revisors/ evne/ til/ at/ vurdere/ going/ concern/ er/ kommet/ i/ spotlyset./ Vores/ spørgeskema/ indikerer/

også,/at/ledelse/og/revisorer/forventer,/at/revisors/fokus/på/dette/er/steget/i/løbet/af/de/seneste/5/

år,/hvilket/understøttes/af/ to/undersøgelser,/en/ fra/2009/og/en/ fra/2011,/der/viser,/at/antallet/af/

konkursramte/virksomheder/med/blank/påtegning/er/faldet./Ikke/desto/mindre/forventer/50/pct.,/at/

revisors/fokus/også/vil/øges/i/fremtiden./Dog/viser/besvarelserne/af/spørgeskemaundersøgelse/en/
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indikation/ på/ at/ ledelsen/ og/ revisor/ mener,/ at/ revisors/ fokus/ på/ going/ concern/ i/ revisionen/ er/

tilstrækkeligt./ Direktøren/ mener/ faktisk,/ at/ revisors/ forsigtighed/ har/ taget/ overhånd./ Yderligere/

viser/ spørgeskemaundersøgelsen,/ at/ ledelsen/ og/ revisor/ synes,/ at/ revisors/ evner/ til/ at/ vurdere/

going/concern/er/tilstrækkelig./Dette/tilslutter/Lars/Kiertzner/og/Per/Kristensen/sig/også,/dog/mener/

de,/at/revisorer/stadig/kan/blive/bedre/til/det./Dette/kunne,/efter/Per/Kristensen/opfattelse,/gøres/

ved/at/uddanne/bedre./Til/trods/for/at/Lars/Kiertzner/mener/at/reglerne/er/passende,/mener/han/at/

de/er/svære/at/overholde/i/praksis.///

/

I/forhold/til/IAASB’s/forslag/om/at/going/concern/altid/skal/omtales/i/revisionspåtegningen,/var/der/

ingen/ensartethed/i/besvarelserne,/hverken/respondenterne/samme/eller/per/respondentkategori./

Lars/Kiertzner,/Per/Kristensen/og/direktøren/er/heller/ikke/enige/med/hinanden./Lars/Kiertzner/tror,/

at/hvis/revisor/direkte/skal/skrive/deres/vurdering/hver/gang,/vil/det/få/revisorerne/til/at/tænke/sig/

om/en/ekstra/gang,/inden/de/skriver/det./Dette/tror/direktøren/også,/dog/mener/han,/at/det/vil/gøre/

revisorerne/ overforsigtige/ og/ dermed/ forvride/ det/ retvisende/ billede./ Per/ Kristensen/ er/ af/ den/

opfattelse,/at/going/concern/er/en/fundamentalt/ting/at/overveje/ i/revisionen,/da/regnskabet/skal/

give/et/retvisende/billede,/og/dermed/ligger/det/implicit/i/revisionen.//

Kapitel(7(Revisors(rolle(i(forhold(til(revision(af(IT(systemer( (

7.1.(IT[systemer(i(revisionsprocessen(

For/at/revisor/kan/opnå/en/forståelse/af/virksomheden,/jf./ISA/315,11/er/det/vigtigt/at/revisor/forstår/

virksomheders/ IT/ systemer./ Da/ IT/ systemer/ unægtelig/ kommer/ til/ at/ fylde/ mere/ og/ mere/ i/

virksomhederne,/er/det/en/vigtig/funktion/at/have/en/kendskab/til/som/den/reviderende/revisor./

Virksomhedernes/ brug/ af/ IT/ systemer/ varierer/ fra/ virksomhed/ til/ virksomhed./ Nogle/ anvender/

meget/kompliceret/IT/systemer,/mens/andre/anvender/mindre/kompliceret/IT/systemer./Da/der/er/

grænser/for/en/persons/evner/og/kompetencer/opdeles/revisionen/mellem/generalistrevisoren/og/

specialist/revisoren./

Generalistrevisor(

En/generalistrevisor,/også/ kaldt/den/ finansielle/ revisor,/har/ til/ opgave/at/ revidere/årsregnskabet,/

hvormed/ generalistrevisoren/ har/ ansvaret/ for/ at/ tilrettelægge/ og/ udføre/ den/ samlede/ revision./
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Hvis/ der/ er/ områder,/ hvor/ generalistrevisoren/ ikke/ har/ en/ tilstrækkelig/ viden,/ anvendes/

specialister,/ IT+revisorer,/ for/ at/ revisionen/ kan/ udføres/ med/ en/ tilstrækkelig/ kvalitet./ Det/

forudsættes/ dog,/ at/ generalistrevisoren/ har/ et/ vist/ kendskab/ til/ IT+revision/ bl.a./ for/ at/ kunne/

identificere/ IT/ problemstillinger/ samt/ for/ at/ kunne/ vurdere/ IT+kontrollen./ For/ at/ opnå/ denne/

generelle/ viden/ indgår/ IT+revision/ i/ uddannelsen/ til/ statsautoriseret/ revisor./ (Heilbuth,/ Tjagvad/

2008,/s./90)/

Specialist(revisor(

En/specialist/revisor,/der/i/denne/sammenhæng/er/it+revisor,/har/en/stor/viden/inden/for/revision/af/

applikationer/og/revision/af/generelle/it+kontroller.(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./90+91)/

Da/ afhandlingens/ fokus/primært/ er/ på/den/ generelle/ revisors/ rolle/ i/ forbindelse/med/ revision/ af/

årsregnskabet,/ vil/ der/ i/ dette/ kapitel/ være/ fokus/ på/ generalistrevisors/ rolle/ og/ arbejdsopgaver/ i/

forbindelse/med/ IT+revision./ I/ den/ forbindelse/ vil/ der/ ikke/ være/ en/ beskrivelse/ af/ revisionen/ af/

basisprogrammel,/da/dette/er/et/område/for/specialister./(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./160)/

Revisionen/ af/ IT+systemer/ vil/ kun/ blive/ beskrevet/ ud/ fra/ den/ regulering,/ der/ er/ omfattet/ af/ den/

danske/ regulering,/da/dette/er/ fokusset/ for/afhandlingen./De/amerikanske/Sarbanes+Oxley/ regler/

og/de/japanske/J+Sox/regler/vil/derfor/ikke/blive/beskrevet.//

Revision/ af/ IT+systemer/ er/ et/meget/ bredt/ emne/ hvor/ der/mulighed/ for/ at/ gå/ i/mange/ specielle/

retninger,/ da/ formålet/ med/ afhandlingen/ som/ før/ nævnt/ er,/ at/ opnå/ en/ generel/ forståelse/ af/

revisors/arbejdsopgaver,/vil/der/ikke/være/en/beskrivelse/af/revisionen/af/end/user/computing,/da/

dette/ kan/ ses/ som/ en/ forlængelse/ af/ revisionen/ af/ generelle/ IT+kontroller/ og/ IT+baserede/

brugersystemer./ (Heilbuth,/Tjagvad/2008,/ s./221)/Af/ samme/årsag/beskrives/ revision/af/net/ samt/

databaser/ ikke,/ da/ disse/ ofte/ indgår/ i/ revisionen/ af/ generelle/ IT+kontroller/ og/ som/ en/ del/ af/

revisionen/ af/ brugersystemer/ (Heilbuth,/ Tjagvad/ 2008,/ s./ 243/ og/ 266)/ Derudover/ beskrives/

revisionen/af/kunders/brug/af/servicebureauer/m.v./heller/ikke.//

7.2.(Regulering(af(revision(af(IT(systemer(

Reguleringen/ af/ revisionen/ af/ IT+systemer/ findes/ primært/ i/ ISA/ 315./ Derudover/ skal/ revisor/ i/

forbindelse/med/revisionen/af/ IT+systemer/ forholde/sig/ til,/hvorvidt/adskillelige/ love/er/overholdt/

herunder/bogføringsloven.//
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7.3.(Definition(af(IT[revision(

IT+revision/ er/ et/ middel,/ revisoren/ anvender/ i/ revisionen,/ for/ at/ kunne/ kontrollere,/ om/ der/ er/

forretningsmæssige/ risici,/ hvilket/ leder/ til/ væsentlig/ fejlinformation/ i/ årsrapporten./ IT+revision/

benyttes/både/som/en/integreret/del/af/den/samlede/revision,/samt/i/form/af/en/selvstændig/risiko+/

og/kontrolanalyse.(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./46)/

/

Ifølge/ ISA/ 315.21/ anvendes/ it+revision/ til/ at/ opnå/ en/ forståelse/ af,/ hvorledes/ virksomhederne/

reagerer/på/risici,/der/opstår/ i/ forbindelse/med/ it+anvendelse./Herunder/skal/revisor/vurdere,/om/

virksomheden/ i/ tilstrækkelig/ grad/ har/ implementeret/ effektive/ generelle/ it+kontroller/ og/

applikationskontroller/ for/ at/ kunne/ reducere/ risiciene,/ der/ opstår/ ved/ IT+anvendelse./ Kontroller/

med/ IT+systemer/ er/ effektive,/ når/ IT+systemerne/ bevarer/ informationernes/ pålidelig/ og/

sikkerheden/af/data,/jf./ISA/315.A95//

Definitionen/ af/ generelle/ It+kontroller/ beskrives/ i/ ISA/ 315.A96/ som/politikker" og" procedurer," der"

vedrører"mange"applikationer"og"understøtter,"at"applikationskontrollerne"fungerer"effektivt."/

Definitionen/af/applikationskontroller/beskrives/i/ ISA/315.A97/som"manuelle"eller"automatiserede"

procedurer," der" typisk" virker" på" forretningsprocesniveau" og" anvendes" til" behandlingen" af"

transaktioner" i" individuelle" applikationer." Applikationskontroller" kan" være" forebyggende" eller"

opdagende"og"er"udformet"til"at"sikre"pålideligheden"af"bogføringen./

7.4.(Gældende(ret((

7.4.1.(Ledelsens(ansvar( !

Det/er/ledelsens/ansvar/at/sikre/sig,/at/der/er/de/fornødne/interne/kontroller,/ud/fra/normen/God/it+

skik./Ifølge/årsregnskabsloven/§/107/b52,/skal/der/i/ledelsesberetningen/medtage/en/redegørelse/for/

virksomhedsledelsen,/ der/ bl.a./ omfatter/ en/ beskrivelse/ hovedelementerne/ i/ virksomhedens/

interne/ kontroller/ og/ risikostyringssystemer/ i/ forbindelse/ med/ virksomhedens/

regnskabsaflæggelse,/jf./ÅRL/§/107/b,/stk./1/nr./6./

////////////////////////////////////////////////////////
52/Denne/§/gælder/kun/for/en/virksomhed/som/har/værdipapir/optaget/til/handel/på/et/reguleret/marked/i/et/

EU+land,/jf./ÅRL/§/107/b,/stk./1./
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7.4.2.(Revisors(ansvar(

Det/er/revisors/ansvar/at/revidere/de/relevante/IT+systemer,/således/at/der/ikke/opstår/væsentlige/

fejlinformation/i/årsregnskabet.//

Ifølge/ ISA/ 315,18b,/ skal/ revisor/ opnå/ en/ forståelse/ af/ det/ informationssystem/ og/ tilhørende/

forretningsprocesser,/der/er/ relevante/ for/ regnskabsaflæggelsen,/herunder/de/ forretningsgange/ i/

IT+systemer,/der/anvendes/til/at/igangsætte,/registrere/og/behandle/transaktioner/samt/rette/dem/

efter/behov,/og/overføre/dem/til/ finansbogholderiet/og/ til/ årsregnskabet./Derudover/ skal/ revisor/

opnå/ en/ forståelse/ for,/ hvorledes/ virksomheden/ reagerer/ på/ IT+relaterede/ risici/ via/ deres/

kontrolaktivitet,/jf./ISA/315,21./

Revisor/ skal/ rapportere/ hvilke/ revisionsarbejde,/ der/ er/ udført/ i/ revisionsprotokollen./ Derudover/

skal/ revisor/ omtale/ de/ væsentlige/ svagheder/ i/ de/ interne/ kontroller/ samt/ mangler/ vedrørende/

bogholderi/og/regnskabsvæsen./(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./191)/

7.4.2.1.(Revision(af(IT(

Ifølge/ ISA/ 315.18b/ skal/ revisor/ opnå/ en/ forståelse/ af/ det/ informationssystem/ og/ tilhørende/

forretningsprocesser,/der/er/ relevante/ for/ regnskabsaflæggelsen,/herunder/de/ forretningsgange/ i/

IT+systemer,/der/anvendes/til/at/igangsætte,/registrere/og/behandle/transaktioner/samt/retter/dem/

efter/ behov./ Derudover/ skal/ revisor/ opnå/ en/ forståelse/ af/ de/ IT+systemer,/ der/ anvendes/ til/ at/

overføre/informationer/til/finansbogholderiet/og/til/årsregnskabet./Endvidere/skal/revisor/opnå/en/

forståelse/for,/hvorledes/virksomheden/reagerer/på/IT+relaterede/risici/via/deres/kontrolaktivitet,/jf./

ISA/ 315.21./ Hermed/ kan/ målet/ med/ it+revisionen/ beskrives/ på/ følgende/ måde:/ at/ opnå/ en/

tilstrækkelig/ forståelse/ af/ processerne/ og/ de/ understøttende/ it+systemer/ som/ anvendes/ i/

virksomheden,/ samt/ at/ vurdere/ risiciene/ for/ at/ procesmålene/ og/ kontrolmålene/ ikke/ nås./

(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./56)/

Hvorvidt/der/skal/udføres/IT+revision/eller/ej,/afhænger/af,/om/IT+anvendelsen/er/revisionsmæssig/

væsentlig./ Herunder/ bør/ revisor/ tage/ stilling/ til;/ hvorvidt/ virksomheden/ kan/ risikere/ væsentlige/

økonomiske/tab/ved/utilsigtet/ reduktion/eller/bortfald/af/ IT+kapaciteten,/hvorvidt/ødelæggelse/af/

elektroniske/registrerede/data,/kan/medføre,/at/regnskabet/ikke/kan/aflægges/eller/revideres/samt/

hvorvidt/ der/ er/ risiko/ for/ væsentlig/ fejl/ i/ de/ regnskabsposter,/ som/ IT+systemerne/ genererer./

Vurderer/revisor/at/IT+revision/er/væsentlig/for/det/pågældende/område,/bør/IT+revisionen/omfatte/

alle/ de/ væsentlige/ IT+baserede/ kontroller/ i/ forretningsgangen,/ sammenhængen/ mellem/ IT/ og/
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brugerafdelingerne/ samt/ eventuelle/ eksterne/ parter./ Derudover/ bør/ IT+relaterede/

kontrolprocedurer/ være/ omfattet./ Via/ IT+revisionen/ revideres/ de/ generelle/ IT+kontroller/ og/

brugersystemer,/ofte/i/den/nævnte/rækkefølge.(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./68+69)/

I/ forbindelse/med/ revisionen/ er/ formålet/med/ IT+revisionen/ at/ gennemgå,/ vurdere/ og/ eventuelt/

teste/virksomhedens/ IT+ressourcer,/ forretningsgange/samt/ IT+baserede/ registreringssystemer,/ for/

at/undersøge/hvorvidt/disse/er/tilstrækkelig/sikre/til/at/kunne/understøtte/revisionen/ved/at/basere/

denne/på/kontrollerne./(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./63)/

7.4.2.2.(Revision(af(generelle(IT[kontroller(

Vurderes/ det,/ at/ IT+anvendelsen/ har/ en/ betydende/ eller/ risikofyld/ påvirkning/ på/ revisionen/ af/

årsregnskabet,/udføres/der/gennemgang/af/de/generelle/IT+kontroller,/hvor/det/fastlægges,/hvilke/

dele/ af/ virksomhedens/ IT+anvendelse,/ der/ skal/ indgå/ i/ revisionen./ Herefter/ prioriteres/

forretningsprocesserne/efter/relativ/risiko/og/væsentlighed./Generelle/IT+kontroller/revideres/ofte/

før/ revisionen/ af/ IT/ baserede/ forretningsprocesser,/ da/ kontrollerne/ i/ forretningsprocesserne/

baseres/på/effektive/generelle/IT+kontroller.(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./121+22)/

Formålet/med/at/revidere/generelle/IT+kontroller/er/at/vurdere/system+,/data+/og/driftssikkerheden./

Herunder/vurderes/det,/om/de/generelle/IT+kontroller/er/tilstrækkelig/til,/at/det/i/væsentligt/omfang/

er/ muligt/ at/ basere/ revisionen/ af/ de/ regnskabsmæssige/ registreringer/ på/ revision/ af/ anvendte/

brugersystemers/funktion/og/kontroller./(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./123)/

Ved/ revisionen/af/ generelle/ IT+kontroller/er/der/ flere/ forhold/der/bør/ kontrolleres,/herunder/bør/

revisor/ vurdere/ de/ konsekvenser,/ som/ utilsigtet/ reduktion/ eller/ bortfald/ af/ IT+kapaciteten/ har/ i/

forhold/ til/ virksomhedens/ going/ concern/ vurdering./ Derudover/ bør/ en/ revisionsmæssig/

gennemgang/af/IT+kontroller/omfatte/en/undersøgelse/af,/om/virksomheden/har/IT+politikker/samt/

skriftligt/ dokumenteret/ informationssikkerhedspolitikker,/ og/ om/ disse/ er/ tilstrækkelige/ i/ forhold/

lovgivningen,/f./eks./persondataloven,/samt/om/ledelsen/har/godkendt/politikkerne./Derudover/skal/

det/ undersøges/ om/ ledelsen/ taget/ stilling/ til/ ”god/ IT+skik”53/samt/ om/ der/ er/ udarbejdet/ en/

udviklingsplan/ for/ IT,/ der/ stemmer/ overens/ med/ virksomhedens/ forretningsplan./ (Heilbuth,/

Tjagvad/2008,/s./126+27)/

////////////////////////////////////////////////////////
53/God/IT+skik/er/en/del/af/god/ledelse/med/fokus/på/informationsteknologi,/systemer/og/deres/resultater/og/

risikostyring./(Mogensen,/Lind/et/al./2011)/
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Ved/ revision/ af/ informationssikkerheden/ bør/ revisor/ have/ fokus/ på,/ om/ der/ er/ en/ tilstrækkelig/

funktionsadskillelse./ (Heilbuth,/ Tjagvad/ 2008,/ s./ 130)/ Endvidere/ bør/ revisor/ ligeså/ undersøge,/

hvorledes/data/opbevares,/for/at/undersøge/om/en/medarbejder/har/adgang/til/både/original/data/

og/kopier,/da/dette/kan/give/en/risiko/for/besvigelser./(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./135)/

I/ forbindelse/ med/ revisionen/ af/ systemudviklingen/ skal/ revisor/ opnå/ en/ overbevisning/ om,/ at/

udviklingsprocedurerne/ er/ tilrettelagt/ således/ at/ systemsikkerheden/ opretholdes./ (Heilbuth,/

Tjagvad/2008,/s./148+49)/

7.4.2.3.(Revision(af(brugersystemer(

Et/ brugersystem/ omfatter/ både/ den/ elektroniske/ og/ den/ manuelle/ forretningsgange/ samt/

kontrollerne/der/er/tilknyttet/IT+systemet./(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./164)/

Revisionen/af/brugersystemer/afhænger/af/om/de/gennerelle/IT+kontroller/er/fundet/tilstrækkelige/

til,/at/revisionen/kan/bygges/på/den/eller/ej.//

/

Er/de/generelle/IT+kontroller/ikke/tilstrækkelig,/udføres/revisionen/af/årsregnskabet/hovedsageligt/

ved/substansrevision,/hvor/der/udføres/manueller/ test/af/ forretningsgange/og/ interne/kontroller./

(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./172+73)/

Er/de/generelle/IT+kontroller/tilstrækkelig/til/at/revisionen/omfang/kan/bygges/herpå,/foretages/der/

en/gennemgang/og/test/af/de/væsentlige/kontroller/i/relevante/IT+baserede/brugersystemer,/jf./ISA/

315./ Ved/ revisionen/ af/ brugersystemer/ skal/ der/ opnås/ en/ tilstrækkelige/ overbevisning/ om,/ at/

applikationskontrollerne/forebygger/eller/opdager/fejl,/således/at/transaktionerne/er/pålidelige,/jf./

ISA/315,A97.///

7.5.((Analyse(af(spørgeskemaundersøgelsen(og(interviews(i(forhold(til(i(dag(

Det/ første/ spørgsmål,/ spørgsmål/ 26,/ i/ spørgeskemaet/ omkring/ revision/ af/ IT+systemer/ har/ til/

formål,/at/undersøge/om/respondenterne/synes,/at/generalistrevisoren/besidder/kompetencerne/

til/ at/ kunne/ udføre/ revisions,/ selvom/ generalistrevisoren/ benytter/ sig/ af/ specialister/ til/ at/

kontrollere/IT+systemet./Besvarelserne/ses/i/figur/7.4.3.1/herunder.//
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Figur"7.5.1.:"Spm."26."Jeg"synes,"at"generalistrevisoren"forståelse"af"IT"systemers"opbygning"er"tilstrækkeligt,"
for"at"generalistrevisoren"kan"bevare"overblikket"over"hele"revisionen."

/

Kilde:"Bilag"11,"s."104"

Ud/ fra/ figuren/ 7.5.1/ ses/ det,/ at/ 51/ pct.54/synes,/ at/ generalistrevisoren/ besidder/ tilstrækkelige/

kompetencer/til/at/kunne/bevare/overblikket,/ved/at/47/pct.55/svarer/”enig”/og/4/pct.56/svarer/”helt/

enig”./Herunder/er/det/ især/revisorerne/selv,/der/mener,/at/de/besidder/kompetencer,/ved/at/24/

pct.57/af/33/pct./svarer/”enig”/eller/”helt/enig”./Dette/indikerer,/at/generelt/mener/respondenterne,/

at/ generalistrevisoren/ besidder/ tilstrækkelige/ kompetencer/ til/ at/ kunne/ bevare/ overblikket/ over/

hele/revisionen,/herunder/revisionen/af/IT/systemer./

Per/Kristensen/forholder/sig/lidt/mere/kritisk/til/generalistrevisorens/kompetencer./Han/giver/udtryk/

for,/ at/ generalistrevisoren/ ikke/ besidder/ de/ nødvendige/ kompetencer/ indenfor/ IT,/ til/ at/ kunne/

anvende/IT+specialistens/rapporter./Denne/kritiske/holdning/deler/Lars/Kiertzner./Han/pointerer,/at/

det/er/nødvendigt,/at/have/en/generalistrevisor,/der/forstår/et/eller/andet/på/et/eller/andet/niveau,/

men/han/sætter/spørgsmålstegn/ved/om/generelle/generalistrevisors/har/en/tilstrækkelig/viden./

I/ forlængelse/ af/ holdningerne/ til/ generalistrevisorens/ kompetencer/ indenfor/ IT/ spørges/ der/ i/

spørgsmål/ 27/ ind/ til/ generalistrevisorens/ evner/ til/ at/ udnytte/ de/ muligheder,/ IT/ giver./

Besvarelserne/ses/i/figuren/7.5.2/herunder./

////////////////////////////////////////////////////////

54/Bilag/11,/s./104/
55/Bilag/11,/s./104/
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57/Bilag/11,/s./104/
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Figur"7.5.2" Spm."27." Jeg" synes," at" revisor" formår"at"udnytte"de"muligheder" som" IT"giver," f." eks." i" form"af"
dataanalyse."

/

Kilde:"Bilag"11,"s."104"

Ud/fra/figuren/7.5.2/ses/det,/at/36/pct.58/forholder/sig/neutral,/mens/41/pct.59/er/enig/og/13/pct.60/er/

uenig./Ud/fra/besvarelsen/indikeres/det,/at/respondenterne/synes,/at/revisor/formår/at/udnytte/de/

muligheder,/som/IT/giver./Ud/fra/figuren/7.5.2/ses/det/ligeledes,/at/der/er/forholdsvist/mange/der/

forholder/ sig/ neutral,/ herunder/ mange/ af/ direktører/ og/ bestyrelsesmedlemmer,/ hvilket/ kunne/

skyldes,/at/de/ikke/har/kendskab/til/revisionen/af/IT./

For/ at/ undersøge/ respondenternes/ forventninger/ til/ generalistrevisorens/ opretholdelse/ af/ viden/

indenfor/IT/spørges/der/i/spørgsmål/28/ind/til,/hvorvidt/respondenterne/forventer,/at/revisor/tager/

efteruddanneles/i/revision/af/IT+systemer./Besvarelserne/ses/i/figur/7.5.3/herunder./

////////////////////////////////////////////////////////

58/Bilag/11,/s./104/
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60/Bilag/11,/s./104/

0%(
10%(
20%(
30%(
40%(
50%(

Helt(
uenig(

Uenig( Neutral( Enig( Helt(
enig(

Spørgsmål!27!

Direktør( Bestyrelse( Revisor(



Revisors(rolle(–(nu(og(i(fremtiden((
Kandidatafhandling(

/

Side 71 af 124/

Figur"7.5.3."Spm."28"Jeg"forventer,"at"revisor"tager"efteruddannelse"i"revision"af"IT!systemer"

/

Kilde:"Bilag"11,"s."105"

Ud/fra/figuren/7.5.3/ses/det,/at/56/pct.61/forventer/at/revisor/tager/efteruddannelse,/ved/at/48/pct.62/

svarer/ ”enig”,/ mens/ 8/ pct. 63 /svarer/ ”helt/ enig”./ Fordelingen/ mellem/ de/ forskellige/

respondentkategorier/er/ forholdsvist/ens./Ligesom/ved/den/ovenfor/ figur/ses/det/ ligeledes,/at/en/

stor/andel/af/besvarelserne/forholder/sig/neutrale./Denne/neutralitet/kan/skyldes/uvidenhed/som/

beskrevet/ ovenfor./ Men/ generelt/ indikerer/ resultaterne,/ at/ der/ er/ en/ tendens/ til,/ at/

respondenterne/forventer,/at/revisor/tager/efteruddannelse/i/revision/af/IT+system./

Denne/forventning/deler/den/direktøren,/da/han/i/interviewet/udtrykker/at/han/mener,/at/det/er/op/

til/den/enkelte/revisor/at/holde/sig/opdateret.//

/

Ud/ fra/ de/ ovenfor/ analyser/ af/ spørgeskemaet/ og/ interviews/ ses/ der/ en/ general/ tendens/ til,/ at/

respondenterne/mener,/at/generalistrevisors/forståelse/af/IT/systemer/opbygning/er/tilstrækkeligt,/

for/at/generalistrevisoren/kan/bevare/overblikket/over/hele/revisionen./I/sammenhæng/hermed/ses/

det/ ud/ fra/ figur/ 7.5.2,/ at/ der/ er/ en/ general/ holdning,/ der/ indikere/ at/ respondenterne/mener,/ at/

revisor/formår/at/udnytte/de/muligheder,/som/IT/giver./For/at/generalistrevisoren/kan/opretholde/

denne/ forståelse/ af/ IT/ systemer,/ ses/ der/ en/ tendens/ ud/ fra/ figur/ 7.5.3,/ at/ respondenterne/

forventer,/at/revisorer/tager/efteruddannelse/ i/ revision/af/ IT+systemer./ I/ forhold/til/besvarelserne/

skal/det/bemærkes,/at/der/er/forholdsvist/mange/af/respondenterne,/der/forholder/sig/neutralt/til/

emnet,/hvilket/kan/skyldes/uvidenhed,/hvilket/ligeledes/kom/til/udtryk/i/de/udførte/interviews,/hvor/
////////////////////////////////////////////////////////
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både/Lars/Kiertzner/og/Thomas/Plenborg/giver/udtryk/for,/at/de/ikke/besidder/stor/viden/indenfor/

emnet./

7.6.(Revision(af(IT(systemer(i(fremtiden((

IT+systemer/bliver/mere/og/mere/avanceret,/hvormed/der/stilles/større/krav/til/generalistrevisorens/

kompetencer/indenfor/IT+revision,/samtidig/med/at/specialist/IT+revisorens/kompetencer/ligeledes/

skal/ udvides./ På/ denne/ måde/ vil/ der/ være/ et/ dynamisk/ krav/ både/ til/ generalistrevisoren/ og/ til/

specialist/revisoren.///

I/dag/er/der/ingen/særlig/dansk/it+revision/uddannelse./Dette/kunne/være/en/mulighed/i/fremtiden,/

for/at/sikre/en/tilstrækkelig/revision/af/IT+anvendelsen./

Uddannelse(af(IT[revisorer(

Som/omtalt/i/afsnit/7.1./indgår/IT+revision/i/uddannelsen/til/statsautoriseret/revisor,/men/kun/i/en/

begrænset/grad./Der/er/ikke/i/Danmark/en/dissideret/IT+revisor/uddannelse./Specialisering/som/IT+

revisor/må/derfor/opnås/via/egen/interesse/efter/endt/uddannelse/som/godkendt/revisor/eller/uden/

en/ egentlig/ godkendelse./ For/ at/ opnå/ en/ IT+revision/ viden,/ kan/ man/ via/ den/ amerikanske/

organisation/(Information/System/Audit/and/Control/Association)/danske/forening,/ISACA/Denmark,/

deltage/i/eksamen/i/IT+revision./Ved/at/gennemføre/eksamen/og/opfylde/kravene/til/den/praktiske/

erfaring/kan/man/opnå/titlen/CISA64./Men/da/titlen/ikke/er/omfattet/af/den/danske/lovgivning/eller/

den/danske/revisionsskik,/bør/uddannelsen/suppleres/med/anden/revisionsuddannelse./(Heilbuth,/

Tjagvad/2008,/s./91+92)/

Det/ skal/ dog/ nævnes/ at/ Dansk/ IT/ tilbyder/ certificering/ i/ ITIL,/ som/ er/ en/ portefølje/ af/ it+

certificeringer./(Heilbuth,/Tjagvad/2008,/s./92)/

7.6.1(Revision(af(IT(systemer(i(fremtiden(ud(fra(undersøgelser(

Vigtigheden/ af/ revisionen/ af/ IT+systemer/ i/ fremtiden/ fremstår/ klart/ i/ PWC/ undersøgelse/ om/

besvigelser65/i/Danmark/i/2011,/hvor/21/pct./af/de/virksomheder,/der/er/ramt/af/besvigelser/skyldes/

cyber+crime66./ Undersøgelsen/ viser/ endvidere,/ at/ 24/ pct./ af/ danske/ virksomheder/ ikke/ selv/ har/

ressourcerne/ til/ at/ forebygge/ og/ opdage/ cybercrime/ eller/ kender/ ikke/ til/ egne/ ressourcer./

////////////////////////////////////////////////////////
64/Certified/Information/Systems/Auditor/
65/Besvigelseren/omfatter/flere/forskellige/former/af/kriminelle/handlinger/rettet/imod/virksomheden,/eks./

kan/det/være/regnskabsmanipulation,/korruption,/cybercrime/m.v./(PricewaterhouseCoopers/2011a)/
66/IT+kriminalitet/
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Derudover/ viser/ undersøgelsen,/ at/ i/ hver/ fjerde/ danske/ virksomhed/ / foretager/ direktionen/ og/

bestyrelse/kun/review/af/risici/forbundet/med/cybercrime/på/ad/hoc+basis/eller/også/undlades/dette/

helt.//(PricewaterhouseCoopers/2011a)/

Udviklingen/ af/ cybercrime/ uddybes/ i/ den/ undersøgelse,/ der/ bygger/ på/ den/ globale/ økonomiske/

kriminalitet./Her/ses/det,/at/der/er/en/stærk/stigning/i/cybercrime/i/forhold/til/for/to/år/siden,/hvor/

den/i/dag/er/den/fjerde/største/økonomiske/kriminalitet,/hvorimod/den/for/to/år/siden/udgjorde/en/

uvæsentlig/andel./En/af/årsagerne/til/den/stærkt/stigende/cybercrime/er/den/mere/avancerede/IT/

teknologi,/der/gør/det/nemmere/at/begå/cybercrime.//(PricewaterhouseCoopers/2011b)/

Undersøgelsen/ viser/ ligeledes,/ at/ der/ er/ en/ sammenhæng/ mellem/ virksomhedsstørrelsen/ og/

forekomster/ af/ besvigelser,/ / (PricewaterhouseCoopers/ 2011a)/ hvormed/ det/ specielt/ er/ for/

virksomhederne/i/regnskabsklasse/C/og/D,/der/rammes/af/besvigelser.//

Derudover/viser/undersøgelsen,/at/misbrug/af/aktiver/er/den/mest/udbredte/form/for/besvigelser/

med/50/pct./hvorefter/regnskabsmanipulation/forekommer/i/41/pct./af/tilfældene./Ud/af/samtlige/

konstaterede/ besvigelser/ er/ 53/ pct./ opdaget/ ved/ hjælp/ af/ virksomhedens/ egne/ kontroller.//

(PricewaterhouseCoopers/2011a)/

I/forhold/til/de/andre/nævnte/besvigelse/former/er/det/mere/vanskeligt/at/spore/gerningspersonen,/

som/udfører/cybercrime,/hvormed/personen/ofte/ikke/bliver/pågrebet/og/stillet/til/ansvar/for/den/

kriminelle/ udførelse./ I/ takt/ med/ at/ der/ konstant/ sker/ en/ teknologisk/ udvikling,/ er/ det/ en/ stor/

udfordring/ for/ virksomhederne/ at/ opretholde/ effektive,/ forebyggende/ og/ opdagende/ kontroller./

Hvormed/det/er/skræmmende,/at/ i/hver/fjerde/danske/virksomhed/foretages/der/kun/en/minimal/

gennemgang/af/risici/forbundet/med/cybercrime/som/nævnt/indledningsvist./I/forlængelse/hermed/

viser/ undersøgelsen,/ at/ 69/ pct./ af/ de/ danske/ virksomheder/ ikke/ har/ kapacitet/ til/ at/ undersøge/

cybercrime/eller/også/har/de/ikke/viden/herom./(PricewaterhouseCoopers/2011a)/

Dette/kommer/ ligeledes/ til/udtryk/ i/undersøgelsen/om,/hvor/hyppigt/virksomhederne/udfører/en/

risikovurdering/ af/ besvigelser,/ hvor/ det/ ses,/ at/ 23/ pct./ af/ de/ deltagende/ virksomheder/ ikke/ har/

udført/en/risikovurderingen/inden/for/det/seneste/år.//(PricewaterhouseCoopers/2011a)//

For/ at/ minimere/ cybercrime,/ foreslås/ det/ at/ den/ administrerende/ direktør/ skal/ øge/ fokus/ på/

området/ ved/ bl.a./ at/ klarlægge/ hvem/ der/ har/ ansvaret/ for/ kontrollen/ af/ cybercrime,/ hvilket/

undersøgelsen/ viser,/ at/ der/ er/ uenighed/ om./ Derudover/ skal/ de/ ansvarlige/ for/ kontrollen/ af/

cybercrime/have/en/opdateret/viden/om/emnet.//(PricewaterhouseCoopers/2011b)/
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Ud/ fra/ de/ overfornævnte/ undersøgelser/ ses/ det/ at/ cybercrime/ er/ en/ stor/ besvigelsesform,/ som/

formentlig/ikke/vil/udgøre/en/mindre/risici/for/virksomhederne/i/fremtiden./Det/er/derfor/vigtigt,/at/

der/er/fokus/på/området,/men/da/det/desværre/ses/ud/fra/undersøgelserne,/at/ledelsen/ikke/selv/i/

dag/har/den/tilstrækkelig/opmærksomhed/på/cybercrime/og/bekæmpelsen/heraf,/er/det/et/punkt,/

hvor/revisor/må/være/ekstra/opmærksom,/her/igennem/revisionen/af/IT+systemer.//

Hermed/vurderes/det,/at/revisors/fremtidige/rolle/vil/blive/påvirket/af/denne/øgede/fokus/og/risici/

for/ cybercrime,/hvilket/ stiller/ yderligere/krav/ til/ generalistrevisorens/ forståelse/og/viden/omkring/

virksomhedernes/IT+anvendelse.//

7.7.(Analyse(af(spørgeskemaundersøgelsen(og(interviews(om(fremtiden(

I/afsnittet/ovenfor/udtrykket/vigtigheden/af/revisionen/af/IT+systemer/i/fremtiden./For/at/dette/kan/

gøres/tilfredsstillende,/kræver/det/at/revisorerne,/der/medvirker/i/revisionen/af/virksomheder,/der/

anvender/ IT+systemer,/har/en/eller/anden/forståelse/ for/ IT,/som/Lars/Kiertzner/udtrykker/det/ i/ sit/

interview./ For/ at/ revisor/ kan/ bevare/ sin/ forståelse/ for/ IT,/ er/ det/ vigtigt,/ at/ revisoren/ holder/ sig/

opdateret/ indenfor/emnet,/da/der/ i/hele/ tiden/sker/en/udvikling./ I/ forlængelse/heraf/undersøges/

det/i/dette/afsnit,/hvilke/holdninger/der/er/til,/at/der/skal/indføres/et/krav/om,/at/revisor/skal/tage/

efteruddannelse/i/revision/af/IT+systemer,/hvilket/spørgsmål/29/spørger/ind/til./Besvarelserne/hertil/

ses/i/figur/7.7.1/herunder./

Figur"7.7.1"Spm."29."Jeg"synes,"at"der"skal"være"krav"om"at"revisor"skal"tage"efteruddannelse"i"revision"af"IT!
systemer."

/
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Ud/fra/figuren/7.7.1/ses/det,/ ligesom/ved/figurerne/7.5.1/og/7.5.2,/at/der/er/forholdsvis/mange/af/

respondenterne,/der/forholder/sig/neutralt/hertil,/35/pct.67/Endvidere/ses/det,/at/der/er/39/pct.68,/

der/er/positiv/overfor/forslaget/ved/enten/at/svarer/”enig”/eller/”helt/enig”./Dette/indikerer/at/den/

generelle/holdning/er,/at/der/skal/være/et/krav/om,/at/revisorer/skal/tage/efteruddannelse/i/revision/

af/IT+systemer.//

Respondenterne/i/interviewene/udtrykker/flere/holdninger/både/i/forhold/til,/om/der/skal/indføres/

et/krav/om/efteruddannelse,/men/også/mere/generelt/i/forhold/til/revisors/fremtidige/rolle/indenfor/

revision/af/IT+systemer./

Direktøren/mener/ikke,/at/der/skal/indføres/et/krav/om/efteruddannelse,/da/han/mener,/at/det/er/

op/til/den/enkelte/revisor/at/holde/sig/opdateret./Men/han/synes/at/IT+området/i/dag/er/et/meget/

overset/område,/som/han/gerne/ville,/at/der/kom/mere/fokus/på/i/fremtiden./Herunder/mener/han,/

at/ der/ godt/ kunne/ stilles/ flere/ krav/ til/ revisionen/ af/ IT+systemer,/ specielt/ fordi/ datastrukturen/ i/

mange/virksomheder/bliver/mere/og/mere/kompleks./Han/forslår/bl.a.,/at/der/skal/indføres/et/krav/

om,/at/brugen/af/data/skal/kontrolleres/via/ revisionen/for/at/kontrollere,/at/virksomheden/f./eks./

overholder/ lovgivningen,/f./eks./persondataloven./Dette/tror/han/ikke,/at/der/er/mange/revisorer,/

der/forholder/sig/til./Derudover/kunne/han/godt/tænke/sig/mere/information/om,/hvilke/handlinger/

der/udføres/ved/revisionen/af/ IT/området./ I/ forlængelser/heraf/kunne/Thomas/Plenborg/ ligeledes/

godt/tænke/sig/at/få/en/større/indsigt/i/de/handlinger/og/de/forhold,/som/revisor/finder/i/forbindelse/

med/ revisionen/ af/ IT+anvendelsen./ Han/ udtrykker/ i/ interviewet,/ at/ det/ er/ utroligt/ få/ forhold/

omkring/IT+anvendelsen,/der/bliver/kommunikeret/videre/til/virksomheden./Han/kunne/godt/tænke/

sig,/at/revisorerne/kom/med/nogle/forslag/til,/hvorledes/man/kan/forbedre/det/interne/kontrolmiljø/

og/ gøre/ det/ mere/ effektivt,/ så/ revisionen/ ligeledes/ får/ en/ fremadrettet/ effekt/ frem/ for/ kun/ en/

kontrollerende/effekt./Denne/holdning/deler/direktøren./

Per/Kirstensen/deler/denne/kritiske/holdning/til/generalistrevisoren/evner/og/handlinger/i/forhold/til/

revisionen/af/IT+anvendelsen./Han/mener,/at/der/skal/være/et/krav/om,/at/generalistrevisoren//tager/

efteruddannelse/ i/ revision/ af/ IT+systemer/ i/ fremtiden./ Dette/ begrunder/ han/ med,/ at/

kommunikationen/mellem/generalistrevisoren/og/it+revisoren/ikke/er/tilstrækkelig./Han/mener,/at/

generalistrevisoren/ ikke/ besidder/ de/ nødvendige/ kompetencer/ for,/ at/ kunne/ kommunikere/ og/

////////////////////////////////////////////////////////
67/Bilag/11,/s./105/
68/Bilag/11,/s./105/
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præcisere/ de/ opgaver,/ som/ IT+specialiteten/ skal/ varetage./ For/ at/ ændre/ dette/ mener/ Per/

Kristensen,/ at/ generalistrevisorens/ skal/have/en/ større/ forståelse/ indenfor/ IT/ for/bedre/at/ kunne/

stille/målrettet/opgaverne/til/IT+specialisten/for/dermed/at/kunne/få/et/mere/brugbart/resultat/fra/

IT+specialisten./ Derudover/ mener/ han,/ at/ IT+specialisten/ skal/ medtages/ i/ planlægningen/ af/

revisionen/ for/ at/ IT+specialisten/ kan/ få/ en/ større/ indsigt/ i/ selve/ revisionen/ og/ dermed/ de/

revisionshandlinger,/som/IT+specialisten/skal/varetage./

/

Holdningerne/ til/ revisors/ fremtidige/ rolle/ i/ forhold/ til/ revision/ af/ IT+systemer/ indiker/ en/ positiv/

holdning/for/et/krav/om/at/revisor/skal/tage/efteruddannelsen/i/revision/af/IT+systemer/ud/fra/figur/

7.7.1./ Denne/ holdning/ deles/ af/ Per/ Kristensen,/ der/ mener,/ at/ kommunikationen/ mellem/

generalistrevisoren/ og/ IT+specialisten/ skal/ forbedres./ Direktør/ mener/ ligeledes,/ at/ der/ skal/ ske/

forbedringer/ indenfor/ området./ Han/ kunne/ godt/ tænke/ sig,/ at/ det/ bliver/ mere/ klart/ hvilke/

revisionshandlinger,/ der/ udføres/ ved/ revisionen/ af/ IT+systemer./ Denne/ information/ efterlyser/

Thomas/ Plenborg/ ligeså./ Derudover/ kunne/ Thomas/ Plenborg/ godt/ tænke/ sig,/ at/ få/ flere/

informationer/omkring/hvilke/forhold/revisor/via/revisionen/har/fundet,/der/godt/kunne/forbedres/

eller/ gøres/ mere/ effektive/ for/ at/ man/ dermed/ som/ virksomhed,/ kan/ benytte/ revisionen/

fremadrettet./Denne/holdning/deler/direktøren./Han/ser/generelt/gerne,/at/revisorer/bliver/bedre/

til/ at/ komme/med/ forslag/ til,/ hvorledes/man/ kan/ gøre/ en/ virksomhed/mere/ sund/ i/ fremtiden/ i/

stedet/for/at/kontrollere/datiden,/da,/som/han/selv/udtrykker/det,/den/kan/man/ikke/ændre.//

7.8.(Delkonklusion((

Ud/fra/den/ovenfor/analyse/ses/det,/at/der/generelt/blandt/respondenterne/er/en/indikation/på,/at/

de/synes,/at/generalistrevisoren/forståelse/af/ IT/systemers/opbygning/er/ tilstrækkelig/ud/fra/ figur/

7.5.1./ Denne/ holdning/ deles/ ikke/ af/ Per/ Kristensen,/ der/ ikke/ mener,/ at/ generalistrevisorernes/

forståelse/af/ IT+systemer/er/ tilstrækkelig,/hvormed/han/synes,/at/der/ i/ fremtiden/skal/ indføres/et/

krav/om,/at/revisor/skal/tage/efteruddannelse/i/revision/af/IT+systemer./Dette/indikerer/figur/7.7.1/

ligeledes./ Respondenterne/ holdning/ til/ at/ der/ skal/ indføres/ et/ krav/ om/ at/ revisor/ skal/ tage/

efteruddannelse,/stemmer/overens/med/deres/forventninger,/til/om/revisor/tager/efteruddannelse/

i/ revision/ af/ IT+systemer,/ hvilket/ ses/ i/ figur/ 7.5.3,/ hvor/ der/ er/ en/ tendens/ til,/ at/ de/ adspurgte/

respondenter/forventer,/at/revisor/tager/en/efteruddannelse.//
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Direktøren/og/Thomas/Plenborg/udtrykker/i/deres/interview,/at/de/i/fremtiden/godt/kunne/tænke/

sig,/ at/ revisoren/ kommunikerer/ nogle/ flere/ resultater/ fra/ deres/ revision/ til/ ledelsen,/ for/ at/man/

fremadrettet/kan/anvende/det./Herunder/tænkes/især/på/de/generelle/IT+kontroller,/som/revisoren/

i/forbindelse/med/revisionen/opdager/kunne/forbedres/eller/gøres/mere/effektiv.//

Ud/ fra/ den/ ovenfor/ analyse/ af/ respondenternes/ forventninger/ og/ holdninger/ til/ revisors/ rolle,/

vurderes/det,/ at/der/er/en/ indikation/på,/ at/ revisors/ rolle/ i/ fremtiden/vil/ have/mere/ fokus/på/ IT+

anvendelsen,/og/kommunikationen/herom/til/ledelsen./

Kapitel(8(Revisors(rolle(i(forhold(til(besvigelser(

8.1(Besvigelser(i(revisionsprocessen(

Besvigelser/ er/ et/ fænomen,/ der/ desværre/ jævnligt/ forekommer/ både/ i/ Danmark/ og/ i/ udlandet,//

(Bloch/ Christensen,/ Holmslykke/ Kristensen/ et/ al./ 2012,/ s./ 12)/ og/ det/ anses/ for/ at/ være/ en/

vedvarende/ trussel,/ (PricewaterhouseCoopers/ 2011a)/ hvilket/ gør,/ at/ det/ er/ vigtigt,/ at/ revisor/

bevarer/ fokus/ herpå/ samt/ følger/med/ i/ udviklingen./ Artiklen/ fra/ PwC/ om/ besvigelser/ i/ Danmark/

giver/et/indblik/i,/hvor/udbredt/besvigelser/er/i/dag./Undersøgelsen/viser,/at/tæt/ved/hver/tredje/af/

de/ deltagende/ virksomheder/ har/ været/ udsat/ for/ en/ eller/ flere/ tilfælde/ af/ besvigelser/ i/ 2011./

(PricewaterhouseCoopers/ 2011a)/ Dette/ gør,/ at/ emnet/ er/ interessant/ at/ undersøge/ i/ forhold/ til/

hvilke/forventninger/og/holdninger,/der/er/til/revisors/nuværende/og/fremtidige/rolle/i/forbindelse/

med/afdækningen/af/besvigelser./

8.2(Regulering(af(besvigelser(

Besvigelser/reguleres/af/flere/retskilder,/herunder/bekendtgørelse/nr./385/om/godkendte/revisorers/

erklæringer/ (erklæringsbekendtgørelsen),/ lov/ om/ godkendte/ revisorer/ og/ revisionsvirksomheder/

(revisorloven)/ samt/ ISA/240,/ revisors"ansvar"vedrørende"besvigelser"ved" revision"af" regnskabet." I/

forlængelse/af/ISA/240/er/det/vigtigt,/at/revisor/ligeledes/forholder/sig/til/ISA/315,/identifikation"og"

vurdering" af" risici" for" væsentlig" fejlinformation" igennem" forståelse" af" virksomheden" og" dens"

omgivelser"samt/ISA/330,/revisors"reaktion"på"vurderede"risici.""
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8.3(Definition(af(besvigelser(

Besvigelser/defineres/som/en"bevidst"handling"udført"af"en"eller"flere"personer"blandt"den"daglige"

ledelse,"den"øverste"ledelse,"medarbejdere"eller"tredjeparter,"der"benytter"vildledning"til"at"opnå"en"

uberettiget"eller"ulovlig"fordel,/jf./ISA/240.11a./

Besvigelser/ opdeles/ i/ to/ typer:/ fejlinformation/ som/ følge/ af/ regnskabsmanipulation/ og/

fejlinformation/som/følge/af/misbrug/af/aktiver,/jf./ISA/240,3./

8.3.1(Besvigelsers(kendetegn(( (

Der/er/primært/tre/årsager,/til/at/der/begås/besvigelser,/jf./ISA/240,A1:/

• Pres/eller/incitament/

• Mulighed/

• Retfærdighed/

Ledelsen/eller/en/medarbejder/kan/føle/sig/presset/til/at/udøve/regnskabsmanipulation/for/at/opnå/

et/forventet,/og/måske/urealistisk,/mål/fastsat/af/eksterne/parterne./Derudover/kan/personer,/der/

lever/over/evne/have/incitament/til/at/misbruge/aktiver/for/at/bevare/deres/levestandard./

Hvis/en/person/har/mulighed/for/at/udøve/besvigelser,/f./eks./ved/at/tilsidesætte/interne/kontroller,/

vil/der/være/en/større/risiko/for/besvigelser.//

Den/sidste/årsag/til/at/der/begås/besvigelser,/er,/hvis/personerne,/som/begår/besvigelserne,/mener/

at,/de/kan/retfærdiggøre/deres/handlinger/ud/fra/deres/holdninger,/karakter/eller/etiske/værdier./

8.4.(Gældende(ret((

8.4.1.(Ledelsen(ansvar((

Det/er/den/øverste/ledelse/i/kombination/med/den/daglige/ledelse,/der/har/det/primære/ansvar/for/

at/ forebygge/ og/ opdage/ besvigelser./ Det/ er/ derfor/ vigtigt,/ at/ de/ har/ fokus/ på/ forebyggelsen/ af/

besvigelser/via/interne/kontroller,/jf./ISA/240.4.//

Dette/ ansvar/ synliggøres/ i/ revisionspåtegningen,/ hvor/ der/ i/ afsnittet/ ”ledelsens/ ansvar”/ skal/

beskrives,/at/det/er/ledelsens/ansvar/at/udarbejde/et/retvisende/årsregnskab./Herved/forstås,/at/det/

er/ ledelsen/ ansvar/ at/ implementere/ de/ interne/ kontroller,/ der/ er/ nødvendige/ for/ at/ kunne/
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udarbejde/ et/ årsregnskab/ uden/ væsentlig/ fejlinformation/ uanset/ om/ denne/ skyldes/ besvigelser/

eller/fejl,/jf./ISA/70069.A20./

For/at/dokumentere/ledelsens/ansvar/skal/revisor/indhente/skriftlige/udtalelse/fra/ledelsen/om,/at/

de/ anerkender/ deres/ ansvar/ for/ implementering/ af/ relevante/ og/ intakte/ interne/ kontroller/ til/

forebyggelse/og/identifikation/af/besvigelser./Endvidere/skal/ledelsen/dokumentere,/at/de/har/givet/

revisor/oplysninger/om/deres/vurdering/af/risikoen/for/besvigelser/samt/deres/viden/om/besvigelser/

eller/mistanke/herom,/der/påvirker/virksomhedens/årsregnskab,/jf./ISA/240.39./

8.4.2.(Revisors(ansvar(!

Det/er/revisors/ansvar/at/opnå/en/høj/grad/af/sikkerhed/for,/at/årsregnskabet/som/helhed/er/uden/

væsentlige/fejlinformation,/når/revisionen/udføres/i/overensstemmelse/med/ISA’erne,/jf./ISA/240.5./

Der/vil/dog/være/en/risiko/for,/at/visse/væsentlige/fejlinformationer/ikke/opdages/pga./de/iboende70/

begrænsninger/i/en/revision./ISA/240.5./

/

Revisors/mål/for/revisionen/i/forhold/til/besvigelser/er;/at"identificere"og"vurdere"risici"for"væsentlig"

fejlinformation" i" årsregnskabet" som" følge" af" besvigelser," at" opnå" tilstrækkeligt" og" egnet"

revisionsbevis"om"de"vurderede"risici"for"væsentlig"fejlinformation"som"følge"af"besvigelser"ved"at"

udforme"og"gennemføre"passende" reaktioner"og"på"passende" vis" at" reagere"på"besvigelser" eller"

mistanke"herom,"som"er"konstateret"under"revisionen,/jf./ISA/240.10.//

Når/der/ revideres/ for/besvigelser,/ er/det/ vigtigt,/ at/ revisor/har/ fået/ en/generel/ forståelse/ af/den/

pågældende/virksomhed/som/revideres/jf./ISA/315./Derudover/er/det/vigtigt,/at/revisor/har/vurderet/

alle/de/risici,/der/kunne/være/tilstede/i/virksomheden/og/reageret/herpå/via/ISA/330.//

/

Det/er/vigtigt,/at/ revisor/ forholder/sig/ til/ forskellen/mellem/om/fejlinformationen/ i/årsregnskabet/

skyldes/besvigelser/eller/fejl./Afgrænsningen/mellem/disse/to/er/den/bagvedliggende/handling./Ved/

besvigelser/ er/ det/ en/ bevidst/ handling,/ der/ medfører/ fejlinformation/ mens/ ved/ fejl,/ er/ det/ en/

ubevidst/handling,/der/resulterer/i/fejlindformation/i/årsregnskabet,/jf./ISA/240.2.//

I/ revisionen/ af/ et/ årsregnskab/ fokuserer/ revisor/ kun/ på/ besvigelser,/ der/ fører/ til/ væsentlig/

fejlinformation./ Hvis/ revisor/ opnår/ mistanke/ eller/ konstaterer/ tilstedeværelsen/ af/ besvigelser,/
////////////////////////////////////////////////////////
69/ISA/700,/Udformning"af"en"konklusion"og"afgivelse"af"erklæring"om"et"regnskab"
70/Iboende/risiko/er/risikoen/for/at/væsentlige/fejlinformationer/opstår./Jf./ISA/200,13,n,i.//
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foretager/revisor/ikke/en/juridisk/vurdering/af,/hvorvidt/der/er/forekommet/besvigelser/eller/ej,//jf./

ISA/240.3./

/

Under/revisionen/er/det/vigtigt,/at/revisor/udviser/professionel/skepsis,/jf./ISA/20071./Det/vurderes,/

at/revisor/kan/anse/dokumenter/og/registreringer/for/at/være/ægte,/medmindre/revisor/har/grund/

til/ at/antage/det/modsatte./Hvis/ revisor/ får/mistanke/om,/at/et/dokument/er/uægte,/ skal/ revisor/

foretage/yderlige/undersøgelser,/jf./ISA/240.13./

/

For/at/en/ revisor/kan/ identificere/om/der/ risici/ for/væsentlig/ fejlinformation/ i/årsregnskabet/som/

følge/af/besvigelser,/skal/revisor/udføre/adskillige/risikovurderingshandlinger./Herunder/skal/revisor/

opnå/en/forståelse/for,/hvorledes/den/daglige/ledelse/og/øverste/ledelse/identificerer/og/reagerer/

på/besvigelser./Derudover/skal/revisor/forespørge/den/daglige/samt/den/øverste/ledelse,/om/de/har/

viden/om/faktiske/besvigelser/eller/mistanker/og/beskyldninger/herom,/jf./ISA/240.17+20.//

Revisor/ skal/ identificere/ og/ vurdere/ risiciene/ for/ besvigelser/ på/ regnskabsniveau/ og/ på/

revisionsmålsniveau/for/grupper/af/transaktioner,/balanceposter/og/oplysninger./Jf./ISA/240.25/

I/ forhold/ til/ indregning/ af/ indtægter/ skal/ revisor/ altid,/ pga./ en/ forhåndsantagelse/ om/ at/ der/ er/

besvigelsesrisici/ forbundet/ med/ indregning/ af/ indtægter,/ vurdere/ hvilke/ indtægtskategorier,/

indtægtstransaktioner/eller/revisionsmål,/der/giver/anledning/til/risici/for/væsentlig/fejlinformation/

som/ følge/ af/ besvigelser,/ jf./ ISA/ 240.26./ Hvis/ revisor/ konkluderer,/ at/ forhåndsantagelsen/ om/

besvigelsesrisici/ved/indregning/af/indtægter/ikke/er/relevant/pga./opgavens/omstændigheder,/skal/

revisor/dokumenter/begrundelsen/herfor/i/revisionsdokumentationen72,/jf./ISA/240.47/

I/ forhold/ til/ risikoen/ for/at/den/daglige/ ledelse/ tilsidesættelser/de/ interne/kontroller,/ skal/ revisor/

altid/udføre/en/række/bestemte/revisionshandler,/uanset/revisors/vurdering/af/risiciene/for,/at/den/

ledelse/ tilsidesætter/ interne/ kontroller,/ jf./ ISA/ 240.31+32./ Revisionshandlingerne/ beskrives/ ikke/

yderligere,/i/denne/afhandling,/der/henvises/til/ISA/240/afsnit/32/a/til/c.//

/

////////////////////////////////////////////////////////
71/ISA/200,/den"Uafhængige"revisors"overordnede"mål"og"revisionens"gennemførsel"i"overensstemmelse"med"
internationale"standarder"om"revision."
72/Revisionsdokumentationen/er/dokumentet,/hvor/revisor/dokumentere/de/udførte/revisionshandlinger,/

relevant/opnået/revisionsbevis/og/konklusioner,/som/revisoren/er/kommet/frem/til,/jf./ISA/230,6a/
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Hvis/ revisor/ identificerer/ en/ besvigelse/ eller/ opnår/ informationer,/ der/ indikerer,/ at/ der/ kan/

foreligge/en/besvigelse,/skal/revisor/meddele/dette/til/det/rette/niveau/i/den/daglige/ledelse/samt/til/

den/ øverste/ ledelse,/ jf./ ISA/ 240.40+41./ Derudover/ skal/ revisor/ vurdere,/ om/ der/ er/ pligt/ til/ at/

rapportere/besvigelsen/eller/mistanken/herom/til/en/ekstern/part/i/forhold/til/virksomheden,/jf./ISA/

240.43.//

Kommunikationen/ om/ identificerede/ besvigelser/ til/ den/ daglige/ ledelse,/ den/ øverste/ ledelse,/

lovgivende/ myndigheder/ og/ andre/ skal/ beskrives/ i/ revisionsdokumentet,/ jf./ ISA/ 240.46./ Efter/

revisors/ meddelelse/ til/ ledelsen/ om/ identificerede/ besvigelser,/ hvor/ forbrydelsen/ vedrører/

betydelig/beløb/eller/i/øvrigt/er/af/grov/karakter,/har/ledelsen/14/dage/til/at/dokumentere/over/for/

revisor,/at/de/har/taget/de/fornødne/foranstaltninger/til/at/standse/udøvelsen/af/besvigelsen/og/til/

at/ rette/op/på/de/skader,/besvigelsen/har/ forårsaget./Reagerer/ ledelsen/ ikke/ inden/14/dage,/ skal/

revisor/ straks/ underrette/ Statsadvokaten/ for/ Særlig/ Økonomiske/ Kriminalitet/ (SØK)/ om/

besvigelsen,/ jf./ RL/ §/ 22,/ stk./ 1./Hvis/ revisor/mener,/ at/ en/ underretning/ til/ ledelsen/ ikke/ vil/ være/

egnet/ i/ forhold/ til/ forhindring/af/besvigelserne,/ skal/ revisor/ straks/underrette/SØK./Dette/gælder/

ligeledes,/ hvis/ flertallet/ af/ virksomhedens/ ledelse/ er/ involveret/ i/ eller/ har/ kendskab/ til/

besvigelserne,/ jf./ RL/ §/ 22,/ stk./ 2./ For/ at/ denne/ rapporteringspligt/ opfyldes,/ skal/ revisor/ have/

indset73//besvigelsen/samt/have/en/begrundet/formodning/om,/at/der/er/begået/besvigelser,/Jf./RL/§/

22.//

/

Derudover/skal/ revisor/afgive/supplerende/oplysninger/ i/ revisionspåtegningen,/hvis/ revisor/under/

sit/ arbejde/ er/ blevet/ bekendt/ med/ forhold,/ som/ giver/ en/ begrundet/ formodning 74 /om,/ at/

medlemmer/af/ ledelsen/kan/ ifalde/erstatnings+/eller/ strafansvar/ for/handlinger/eller/undladelser,/

der/ berører/ virksomheden,/ tilknyttede/ virksomheder,/ virksomhedsdeltagere,/ kreditorer/ eller/

medarbejdere,/jf./erkl.bkg./§/7,/stk./2.//

////////////////////////////////////////////////////////
73/At/revisor/skal/have/indset,/at/der/er/begået/besvigelser,/er/ikke/ensbetydende/med/at/revisor/skal/være/

fuldstændig/overbevist/om,/at/der/foreligger/kriminalitet/af/den/nævnte/art./Det/der/udløser/handlepligt/fra/

revisor/er/tilfælde,/hvor/revisor/anser,/at/det/er/klart/mest/sandsynligt,/at/der/er/tale/om/kriminalitet./(Sudan/

2012,/s./417)/
74/En/begrundet/formodning/om/besvigelser/foreligger/ikke/ved/en/mistanke/baseret/på/fornemmelser./

Mistanken/skal/hvile/på/dokumenterbart/materiale/og/faktisk/viden/om/forhold,/der/underbygger/

mistanken./Mistanken/skal/være/af/sådan/en/styrke,/at/det/forekommer/revisor/mest/sandsynligt,/at/der/

foreligger/en/kriminel/adfærd./(Sudan/2012,/s./416)/
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/

Hvis/ revisor/ i/ forbindelse/med/revisionen/opnår/mistanke/om,/at/ transaktioner/har/ tilknytning/ til/

hvidvaskning/ af/ penge/ og/ såfremt/mistanken/ herom/ ikke/ kan/ afkræftes,/ skal/ revisor/ underrette/

SØK,/ jf./ Bekendtgørelse/ af/ lov/om/ forebyggende/ foranstaltninger/mod/hvidvaskning/af/penge/og/

finansiering/af/terrorisme/§/10.//

8.5.(Analyse(af(spørgeskemaundersøgelserne(og(interviews(i(forhold(til(i(dag(

Det/ første/ spørgsmål,/ spørgsmål/ 3,/ har/ til/ formål/ at/ afdække/ respondenternes/ forventninger/ til,/

hvorvidt/ det/ er/ revisors/ arbejde/ at/ sikre,/ at/ besvigelser/ blandt/ ledende/ medarbejder/ opdages./

Resultatet/heraf/ses/i/figur/8.5.1/herunder./

Figur" 8.5.1:" Spm." 3." Jeg" forventer," at" revisors" arbejde" sikrer," at" besvigelser" blandt" ledende"medarbejdere"
opdages""

/

Kilde:"Bilag"11,"s."96"

Ud/ fra/ figuren/8.5.1/ ses/det,/at/43/pct.75/af/ respondenterne/er/enig/om,/at/det/kan/ forventes,/at/

revisors/arbejde/sikrer,/at/besvigelser/blandt/ ledende/medarbejdere/opdages/og/23/pct.76/er/helt/

enig/ heri./ Dette/ indikerer,/ at/ der/ er/ en/ generel/ forventning/ til,/ at/ revisors/ arbejde/ sikrer,/ at/

besvigelser/ blandt/ ledende/ medarbejdere/ opdages./ Ses/ der/ på/ fordelingen/ mellem/ de/ tre/

respondentkategorier/ fremgår/ det,/ at/ direktørerne/ og/ bestyrelsesmedlemmerne/ i/ overvejende/

grad/ er/ enig/ eller/ helt/ enig/ i/ udsagnet,/mens/ revisorernes/ besvarelse/ er/ lidt/mere/ spredt./Dette/

giver/ en/ indikation/ om,/ at/ revisorerne/ ikke/ er/ enige/ herom./ Denne/ tvetydige/ forventning/ kan/

skyldes/mange/faktorer,/herunder/forståelsen/af/spørgsmålet./Perspektiveres/der/til/ reguleringen/

////////////////////////////////////////////////////////
75/Bilag/11,/s./96/
76/Bilag/11,/s./96/
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af/ besvigelser,/ skal/ revisor,/ jf./ ISA/ 240.31+32,/ altid/ undersøge/ om/ ledelsen/ tilsidesætter/ interne/

kontroller,/som/beskrevet/i/afsnit/8.4./Her/kan/det/diskuteres,/om/”ledende/medarbejder”/kan/ses/

som/ ledelsen./ Hvis/ man/ gør/ dette,/ antages/ det/ ud/ fra/ et/ teoretisk/ synspunkt/ som/ rimeligt/ at/

forvente,/at/revisors/arbejde/sikrer,/at/opdagelsen/af/besvigelser/blandt/ledende/medarbejder,/når/

man/husker/på/at/det/primært/er/ledelsens/ansvar/at/forebygge/og/opdage/besvigelser/samt/at/det/

er/ revisors/ ansvar/ at/ opnå/ en/ høj/ grad/ af/ sikkerhed/ for/ at/ årsrapporten/ som/ helhed/ er/ uden/

væsentlige/fejlinformation,/som/beskrevet/ovenfor/i/afsnit/8.4.1./og/8.4.2./Dette/kommer/ligeledes/

til/udtryk/i/kommentarerne/til/spørgsmålet./En/revisor/har/kommenteret,/at"det"ikke"er"revisionens"

egentlige"opgave"at"afsløre"besvigelser,/mens/en/anden/revisor/kommentere;"revisorer"leder"ikke"

specifikt"efter"besvigelser,"men"er"opmærksomme"på"dette"i"revisionen./En/direktør/kommenter,/at/

en/revisor"skal"være"opmærksom"på"de"trends,"der"i"tiden"i"forhold"til"besvigelser,"men"det"er"ikke"

en"garanti" for,"at"besvigelser"opdages."Denne/mening/udtrykkes/ ligeledes/ i/en/kommentar/ fra/et/

bestyrelsesmedlem,/der/bemærker;/ikke"fuld"garanti,"men"medvirker"til"at"sikre./

Sammenholdes/ besvarelsen/ på/ spørgsmål/ 3/ med/ besvarelserne/ i/ de/ udførte/ interviews/ er/

direktøren/godt/klar/over/sit/ansvar,/hvormed/han/forventer/at/revisor/sikrer,/at/reguleringen/om/

besvigelser/opfyldes./Mens/Thomas/Plenborg/udtrykker/som/bestyrelsesmedlem,/at/han/forventer,/

at/ revisor/ er/ med/ til/ at/ finde/ besvigelser./ Dette/ mener/ han,/ at/ er/ helt/ grundlæggende/ i/ deres/

opgave,/da/han/ikke/mener,/at/revisor/kan/aflægge/et/regnskab,/hvis/der/er/tvivl/om,/hvorvidt/der/er/

besvigelser./ Dertil/ er/ kan/ godt/ klar/ over/ ledelsens/ ansvar/ for/ forebyggelse/ og/ opdagelse/ af/

besvigelser,/ hvilket/ passer/ overens/ med/ hans/ forventning/ om,/ at/ revisor/ er/ med/ til/ at/ opdage/

besvigelser.//

Sammenholdes/ resultatet/ fra/ spørgsmål/ 3/ og/ kommentarerne/ vurderes/ det,/ at/ respondenterne/

generelt/forventer/at/revisors/arbejde/sikrer,/at/besvigelser/blandt/ledende/medarbejder/opdages,/

men/ ligeledes/ er/ ledelsen/ godt/ klar/ over/ deres/ ansvar./ Dette/ udtrykker/ Lars/ Kiertzner/ også/ i/ sit/

interview,/idet/han/udtrykker,/at/han/tror,/at/ ledelsen/godt/er/klar/over,/at/det/bedste/værn/mod/

besvigelser/ er/ interne/ kontroller,/ hvormed/ ledelsen/ er/ indforstået/ med,/ at/ revision/ ikke/ er/ en/

garanti/for/at/besvigelser/opdages./

I/ forlængelse/ af/ spørgsmål/ 3/ omkring/ forventningerne/ til/ revisors/ afdækning/ af/ besvigelser,/

spørges/ der/ i/ spørgsmål/ 4/ ind/ til/ respondenterne/ forventning/ til,/ at/ revisor/ har/ øget/ fokus/ på/

afdækning/ af/ besvigelser/ efter/ finanskrisen/ og/ de/ sager,/ der/ er/ kommet/ frem/ i/ offentligheden/
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herunder/IT/Factory./Formålet/med/spørgsmålet/er,/at/undersøge/om/respondenterne/forventer,/at/

revisors/afdækning/af/besvigelser/bør/påvirkes/af/finanskrisen/og/skandaler./I/figur/8.5.2/nedenfor/

ses/besvarelserne./

Figur"8.5.2.:"Spm"4."Jeg"forventer,"at"revisor"har"øget"fokusset"på"afdækning"af"besvigelser"efter"finanskrisen"
og"de"sager,"der"har"været"fremme"i"offentligheden,"f."eks."IT"Factory""

/

Kilde:"Bilag"11,"s."97"

Generelt/ ses/ det/ ud/ fra/ figur/ 8.5.2,/ at/ besvarelserne/ indikerer,/ at/ respondenterne/ forventer/ at/

revisor/har/øget/fokus/på/afdækning/af/besvigelser,/hvor/der/tilsammen/er/45/pct.77,/der/svarer/enig/

og/27/pct.78,/der/ svarer/helt/enig,/mens/der/er/18/pct.79,/der/ svarer/neutralt./Denne/ forventning/

udtrykker/ Per/ Kristensen/ også/ i/ interviewet,/ hvor/ han/ udtrykker,/ at/ revisorer/ generelt/ har/ øget/

fokus/på/at/være/forsigtig/ i/ forhold/til/besvigelser./Dertil/tilføjer/han,/at/hvis/revisorer/oplever,/at/

ledelsen/ikke/er/med/på/at/være/ekstra/forsigtige,/så/tager/revisorer/det/som/en/indikation/på,/at/

der/måske/kunne/være/en/risiko/for/besvigelser.//

Ud/fra/den/ovenfor/analyse/af/spørgeskema/og/interview/vurderes/det,/at/der/er/en/indikation/for/

at/respondenterne/forventer,/at/revisors/nuværende/rolle/skal/være/med/til/at/sikre,/at/besvigelser/

blandt/ledende/medarbejder/opdages,/velvidende/at/det/er/ledelsen,/der/har/det/primære/ansvar/

for/ at/ afdække/ besvigelser./ Derudover/ indikerer/ resultaterne/ fra/ det/ opnåede/ data,/ at/ det/

forventes,/at/revisor/har/øget/fokus/på/afdækning/af/besvigelser.//

////////////////////////////////////////////////////////

77/Bilag/11,/s./97/
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79/Bilag/11,/s./97/

0,00%(
10,00%(
20,00%(
30,00%(
40,00%(
50,00%(

Helt(
uenig(

Uenig( Neutral( Enig( Helt(
enig(

Spørgsmål!4!

Direktør( Bestyrelse( Revisor(



Revisors(rolle(–(nu(og(i(fremtiden((
Kandidatafhandling(

/

Side 85 af 124/

8.6.(Revision(af(besvigelser(i(fremtiden(

8.6.1.(Forslag(til(ændringer(af(revisors(rolle(i(forhold(til(besvigelser( (

I/ forhold/ til/ændringer/ i/ forbindelse/med/ revision/af/besvigelser/ ser/det/ ikke/ud/ til,/ at/ der/nogle/

tiltag/på/vej/indenfor/ISA’erne./(IAASB/2012a)/

I/ artiklen:/ ”Nøglepersoners/ personlighed/og/ risikoen/ for/ besvigelser./ Bør/ der/ være/nyt/ fokus/ for/

revisionen/af/selskabers/årsregnskab?”,/bliver/det/foreslået,/at/revisorer/skal/have/mere/fokus/på/

de/tre/besvigelse/kendetegn,/som/er/beskrevet/i/afsnit/8.3.1.//

I/ forhold/ til/ ”retfærdiggørelse”/ mener/ artiklen,/ at/ revisors/ forståelse/ af/ de/ elementer/ og/

mekanismer,/ som/ indgår/ i/ gerningspersonens/ indre/ ”retfærdiggørelse”,/ bør/ forbedres/ via/

uddannelse,/ hvor/ revisors/ evner/ til/ at/ identificere/ de/ såkaldte/ erhvervslivets/ psykopater/ skal/

forbedres./ Revisor/ skal/ i/ kundeaccepten/ have/ større/ fokus/ på/ risikoen/ for/ besvigelser/ ved/ at/

undersøge,/ via/ en/ psykopatcheckliste,/ om/ den/ nye/ kunde/ kan/ have/ psykopatiske/ træk,/ der/ kan/

medføre/ besvigelser./ For/ at/ checklisten/ kan/ anvendes/ optimalt,/ kræves/ det,/ at/ revisor/

opkvalificeres/indenfor/emnerne/psykologi/og/psykopati.//

Ud/ over/ i/ forbindelse/ med/ kundeaccepten/ foreslår/ artiklen/ ligeledes,/ at/ revisionsfirmaerne/

indfører/arbejdspapirer,/som/skal/indeholde/informationer/om/ledelsen/og/medarbejdernes,/hvori/

det/ beskrives/ hvorvidt/ de/ enkelte/ personer/ har/ psykologiske/ træk/ eller/ ej./ Formålet/ er/ at/

identificere/besvigelsesrisici.//

Artiklen/omtaler/ligeledes,/at/revisorerne/bør/have/større/fokus/på/risikoen/for/besvigelser,/da/den/

nuværende/økonomiske/afmatning/kan/øge/incitamenterne/til/at/begå/besvigelser./Specielt/ved/de/

virksomheder,/ som/ er/ presset/ af/ bankernes/ tilbageholdenhed/ med/ kreditter,/ er/ der/ risiko/ for/

besvigelser,/ da/ regnskabsmanipulation/ kan/ synes/ at/ være/ løsning/ på/ likviditetsproblemet./

(skatterevisoren/2013)/

8.7.(Analyse(af(spørgeskemaundersøgelsen(og(interviews(om(fremtiden( (

Spørgsmål/ 5/ i/ spørgeskemaet/ afdækker/ respondenternes/ forventninger/ til/ revisors/ fremtidige/

fokus/på/besvigelser./Besvarelserne/ses/herunder/i/figur/8.7.1./
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Figur"8.7.1.:"Spm."5."Jeg"forventer,"at"revisor"øger"fokusset"på"afdækning"af"besvigelser"i"fremtiden.""

/

Kilde:"Bilag"11,"s."97"

Ud/fra/figur/8.7.1./ses/det,/at/der/tilsammen/er/52/pct.80,/der/svarer/”enig”/eller/”helt/enig”/til/at/de/

forventer,/at/revisor/øger/fokus/på/afdækning/af/besvigelser/i/fremtiden,/mens/der/er/34/pct.81,/der/

svarer/ ”neutral”./ respondentkategorierne/ imellem/ har/ fordelt/ sig/ således,/ at/ størstedelen/ af/

direktørernes/ og/ bestyrelsesmedlemmernes/ svar/ placeres/ fra/ ”neutral”/ til/ ”helt/ enig”./ Mens/

revisorernes/svar/placeres/mere/bredt/over/midten/med/9/pct.82,/der/svarer/”uenig”,/12/pct.83/der/

svarer/”neutral”/og/13/pct.84,/der/svarer/”enig”./Disse/tvetydige/ forventninger/blandt/revisorerne/

uddybes/ i/ kommentarerne./ En/ revisor/mener,/ at/ der/ allerede/ er/ et/ øget/ fokus,/mens/ en/ anden/

forholder/ sig/ neutralt,/ da/ personen/ ikke/ ved,/ om/ der/ kommer/ nye/ retningslinjer/ mv./ fra/

standardudsteder.//

Per/Kristensen/kommenter/hertil,/at/han/hverken/forventer/eller/synes,/at/revisor/skal/øge/fokus/på/

afdækning/ af/ besvigelser/ i/ fremtiden,/ da/ han/ synes,/ at/ den/ nuværende/ regulering/ fungerer/

tilfredsstillende.//

I/forhold/til/holdninger/om,/hvorvidt/revisor/skal/øge/fokus/på/besvigelser/ i/fremtiden,/ses/det/ud/

fra/figur/8.7.2./herunder,/at/en/overvejende/del/svarer/neutralt,/40/pct.85/

////////////////////////////////////////////////////////
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Figur"8.7.2.:"Spm."6."Jeg"synes,"at"revisor"skal"øge"fokusset"på"afdækning"af"besvigelser"i"fremtiden""

/

Kilde:"Bilag"11,"s."97"

Ud/ fra/ figur/ 8.7.2/ ses/ den/ samme/ tendens/ som/ ved/ figur/ 8.7.1./ Størstedelen/ af/ direktørerne/ og/

bestyrelsesmedlemmerne/ svarer/ fra/ ”neutral”/ til/ ”helt/ enig”,/ mens/ revisorerne/ igen/ svarer/ lidt/

mere/tvetydigt,/hvor/15/pct.86/svarer/”helt/enig”/eller/”enig”,/mens/10/pct.87/svarer/”neutral”/og/8/

pct.88/svarer/”enig”./Hertil/uddyber/en/revisor/i/kommentarerne,/at/personen/ikke/mener,/at/der/er/

et/behov/for/at/øge/fokus,/da/der/allerede/er/tilstrækkeligt/fokus./

Den/generelle/tendens/til/at/respondenterne/forholder/sig/neutralt/til/forventninger/og/holdninger/

til/ revisors/ fokus/ på/ afdækning/ af/ besvigelser/ går/ igen/ i/ interviewene,/ hvor/ Lars/ Kiertzner/ ikke/

forventer/eller/mener,/at/der/skal/ske/nogen/ændring,/da/han/mener,/at/den/nuværende/regulering/

fungerer/ tilfredsstillende./ Men/ i/ forhold/ til/ IT/ Factory/ sagens/ indvirkning/ på/ revisors/ fokus/ på/

afdækning/af/besvigelser,/mener/han,/at/dårlig/kendskab/til/klienten/var/årsagen/til,/at/revisor/ikke/

opdagede/de/udførte/besvigelser.//

Direktøren/ og/ Thomas/ Plenborg/ forholder/ sig/ ligeledes/ neutralt/ til/ graden/ af/ revisors/ fokus/ på/

afdækning/af/besvigelser.//

Ud/ fra/ / analysen/ ovenfor/ vurderes/ det,/ at/ der/ en/ indikation/ for/ at/ respondenterne/ generelt/

forventer,/at/ revisor/øger/ fokus/på/afdækning/af/besvigelser,/mens/der/derimod/er/en/ indikation/

for/ at/ respondenterne/ ud/ fra/ deres/ holdning/ forholder/ sig/ mere/ neutralt./ Dette/ indikerer,/ at/

revisors/rolle/ i/ fremtiden/ i/ forhold/til/afdækning/af/besvigelser/ ikke/ændres/drastisk/ i/ forhold/til/ i/

////////////////////////////////////////////////////////
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dag./ Dog/ med/ den/ undtagelse/ at/ der/ i/ fremtiden/ med/ fordel/ kunne/ være/ mere/ fokus/ på/

kendskabet/til/klienten./

8.8.(Delkonklusion(( (

Ansvarsfordelingen/mellem/ledelsen/og/revisor/ i/forhold/til/opdagelsen/af/besvigelser,/er/således,/

at/det/primært/er/ledelsen/der/har/ansvaret/for/at/forebygge/og/opdage/besvigelser,/mens/det/er/

revisors/ ansvar/ at/ opnå/ en/ høj/ grad/ af/ sikkerhed,/ for/ at/ årsregnskabet/ som/ helhed/ er/ uden/

væsentlige/fejlinformationer,/jf./ISA/240./

I/ forhold/ til/artiklen:/”Nøglepersoners/personlighed/og/risikoen/ for/besvigelser./Bør/der/være/nyt/

fokus/for/revisionen/af/selskabers/årsregnskab?”/lader/det/til,/at/revisors/rolle/i/fremtiden/vil/få/et/

mere/ psykologisk/ træk,/ da/ artiklen/ mener,/ at/ revisorer/ skal/ efteruddannes/ indenfor/ felterne;/

psykologi/og/psykopati./Dette/vil/give/revisor/bedre/mulighed/for/at/ identificere/mennesker,/som/

kan/udgør/en/særlig/ risikofaktor/ i/ forhold/ til/besvigelser./Denne/ændring/ i/ revisors/ rolle/kommer/

ligeledes/til/udtryk/i/interviewet/af/Lars/Kiertzner,/der/mener,/at/en/af/årsagerne/til/besvigelserne/i/

IT/Factory/sagen/ikke/blev/opdaget/af/revisor,/skyldes/dårligt/kendskab/til/klienten.//

Ud/ fra/ det/ opnåede/ data/ fra/ spørgeskemaet/ og/ interviews/ ses/ der/ ikke/ nogen/ indikation/ på,/ at/

revisors/nuværende/rolle/skal/ændres,/i/forhold/til/fokus/på/afdækning/af/besvigelser/i/fremtiden./

Ud/ fra/ figur/ 8.5.1/ ses/ det,/ at/ der/ er/ en/ indikation/ på,/ at/ respondenterne/ generelt/ forventer/ at/

revisors/ arbejde/ sikre,/ at/ besvigelser/ blandt/ ledende/ medarbejder/ opdages./ Både/ i/

bemærkningerne/ til/ spørgsmålet/ og/ via/ interviewsene/ er/ der/ en/ tendens/ til,/ at/ ledelsen/ godt/

kender/deres/ansvar,/men/ser/revisionen/som/en/del/af/kontrollen/mod/besvigelser,/hvilket/afsnit/

8.4/ligeledes/beskriver./I/forhold/til/hvorvidt/respondenterne/forventer,/at/revisor/har/øget/fokus/på/

afdækning/af/besvigelser/pga./finanskrisen,/ses/det/ud/fra/besvarelserne/i/figur/8.5.2,/at/der/er/en/

indikation/ på,/ at/ respondenterne/ forventer/ at/ fokus/ er/ øget./ Men/ hvorvidt/ respondenterne/

forventer,/at/ revisor/ i/ fremtiden/øger/ fokus/er/ lidt/mere/ tvetydigt,/hvilket/ ses/ud/ fra/ figur/8.7.1.,/

hvor/der/er/en/generel/indikation/på,/at/respondenter/forventer/at/revisor/øger/fokus/i/fremtiden,/

mens/besvarelserne/indikerer,/at/respondenterne/forholder/sig/mere/neutralt/ i/forhold/til,/om/de/

synes,/at/revisor/skal/øge/fokus/på/afdækning/af/besvigelser/i/fremtiden./Dette/kunne/indikere,/at/

respondenterne/synes,/at/der/ i/dag/er/et/tilstrækkeligt/fokus/på/afdækning/af/besvigelser,/hvilket/

flere/af/interviewsne/giver/udtryk/for./Hermed/vurderes/det,/at/der/er/en/indikation/for,/at/revisors/

rolle/ i/ fremtiden/ i/ forbindelse/med/afdækning/af/besvigelser/ ikke/ændres/ i/ forhold/ til/ i/dag,/med/
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den/undtagelse,/at/revisor/skal/blive/bedre/til/at/opnå/et/bedre/kendskab/til/deres/klienter,/for/på/

den/måde/at/kunne/forhindre/besvigelser/i/at/opstå.//

Kapitel(9(Revisors(rolle(i(forhold(til(skat(og(afgifter(

9.1.(Skat(og(afgifter(i(revisionsprocessen(

Der/er/som/sådan/ikke/specifikke/krav/til/revision/af/skat/og/afgifter./De/bliver/en/del/af/revision,/da/

disse/kan/påvirke/et/regnskab/og/dermed/påvirke/det/retvisende/billede./Hvilket/er/det/som/revisor/

skal/ sikre/ ved/ en/ revision./ Revisor/ skal/ derfor/ sikre/ at/ virksomheden/ overholder/ den/ gældende/

lovgivning/for/derved/at/sikre/det/retvisende/billede.//

9.2.(Regulering(af(skat(og(afgifter(

I/ dag/ er/ der/ ikke/ noget/ specifikt/ regelsæt/ for/ revision/ af/ skat/ og/ afgifter./ De/ indgår/ i/

revisionsprocessen/ på/ samme/ måde/ som/ øvrige/ risikofaktorer./ Skat/ og/ afgifter/ bliver,/ med/

revisionsøjne,/ først/ interessant,/ hvis/ de/ vurderes/ til/ at/ være/ en/ potentiel/ kilde/ til/ væsentlig/

fejlinformation/og/dermed/påvirke/regnskabet/på/en/sådan/måde,/at/det/ ikke/giver/et/retvisende/

billede./ Dog/ har/ revisor/ en/ oplysningspligt/ jf./ Erklæringsbekendtgørelsen/ §/ 7,/ stk./ 2,/ nr./ 1/ til/ at/

oplyse,/ hvis/ revisor/ er/ blevet/ bekendt/ med/ overtrædelser/ af/ blandt/ andet/ skatte/ og/

afgiftslovgivningen./ Dette/ ansvar/ indskærpes/ dog/ i/ forhold/ til/ revision/ af/ ISA/ 250./ Denne/ ISA/

fastsætter/revisors/ansvar/i/forhold/til/love/og/øvrig/regulering/ved/revision/af/et/regnskab,/hvilket/

inkluderer/skatte/og/afgiftslovgivningen./(ISA/250.4+8)//

9.3.(Definition(af(skat(og(afgifter(

Skat/defineres/i/Politikens/Nudansk/ordbog/som/en/procentdel/af/en/personens/eller/virksomheds/

indtægt,/som/skal/betales/til/stat/og/kommune/til/dækning/af/offentlige/udgifter./Afgifter/defineres/

som/et/beløb,/som/betales/som/en/del/af/prisen/ved/køb/af/en/vare,/modtagelse/af/en/ydelser/eller/

forbrug/af/noget.//
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9.4.(Gældende(ret(

9.4.1.(Revisors(ansvar((

ISA/250/sondrer/mellem/2/kategorier/af/ lovgivning/og/øvrig/regulering,/hvor/efter/revisors/ansvar/

differentieres;/(ISA/250.6)/

a) Love/og/øvrig/regulering,/der/normalt/anses/for/at/have/en/direkte/virkning/på/fastsættelse/

af/væsentlige/beløb/og/oplysninger/,i/regnskabet/f./eks./om/skat/og/pension./

b) Love/ og/ øvrig/ regulering,/ der/ ikke/ har/ direkte/ indvirkning/ på/ fastsættelse/ af/ beløb/ og/

oplysninger/ i/ regnskabet,/men/ hvis/ overholdelse/ kan/ være/ afgørende/ for/ virksomhedens/

driftsforhold,/den/mulighed/for/at/fortsætte/sine/forretningsaktiviteter/eller/dens/mulighed/

for/ at/ undgå/ væsentlige/ bøder/ f./ eks./ overholdelse/ af/ vilkårene/ i/ en/ driftslicens/ eller/

miljøregler.//

/

Ansvaret/der/følger/de/2/kategorier/differentieres/ved,/at/der/ved/love/og/øvrig/regulering/i/kategori/

a,/fra/revisors/side,/skal/opnå/tilstrækkeligt/og/egnet/revisionsbevis/for/overholdelse/af/disse/love/

og/reguleringer,/hvorimod/love/og/øvrig/regulering/i/kategori/b/er/revisors/ansvar/begrænset/til/at/

forespørge/ ledelsen,/ hvorvidt/ virksomheden/ overholder/ sådanne/ love/ og/ øvrig/ regulering/ og/

inspicere/ eventuel/ korrespondance/ med/ relevante/ bevillingsudstedende/ eller/ lovgivende/

myndigheder/med/henblik/på/at/identificere/tilfælde/af/manglende/overholdelse/af/øvrige/love/og/

øvrig/regulering,/der/kan/have/væsentlig/indvirkning/på/regnskabet./(ISA/250.13+14)/

/

Yderligere/skal/revisor/ i/begge/kategorier/anmode/ledelsen/om/en/skriftlig/udtalelse/om,/hvorvidt/

alle/tilfælde/af/manglende/overholdelse//eller/mistanke/om/dette/er/blevet/revisor/oplyst./Hvis/der/

ikke/ konstateres/ tilfælde/ af/ manglende/ overholdelse/ eller/ mistanke/ herom,/ skal/ revisor/ ikke/

foretage/sig/yderligere/end/ovenstående/handlinger./Ved/konstatering/af//manglende/overholdelse,/

skal/ revisor/ opnå/ en/ forståelse/ af/ den/ manglende/ overholdelses/ art,/ og/ under/ hvilke/

omstændigheder/ den/ har/ fundet/ sted/ samt/ indhente/ yderligere/ oplysninger/ omkring/ forholdet/

med/henblik/på/at/vurdere/den/mulige/indvirkning/på/regnskabet./(ISA/250.16+18)//
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9.4.1.1.(Manglende(overholdelse( (

I/de/tilfælde,/hvor/revisor/har/en/mistanke/om/manglende/overholdelse,/skal/revisor/drøfte/dette/

med/ ledelsen/og/ i/de/tilfælde,/hvor/der/ ikke/gives/ tilstrækkelige/oplysninger,/der/understøtter/at/

virksomheden/overholder/love/og/øvrig/regulering,/skal/revisorer/vurdere,/hvorvidt/den/manglende/

overholdelse/kan/have/en/væsentlig/ indvirkning/på/regnskabet./ I/tilfælde/af/at/overholdelsen/kan/

have/en/væsentlig/ indvirkning/på/regnskabet,/skal/ revisor/overveje,/om/der/er/behov/ for/at/søge/

juridisk/ bistand./ Yderligere/ skal/ revisor/ vurdere,/ hvorvidt/ den/manglende/overholdelses/ påvirker/

revisionsbeviset/egnethed/og/tilstrækkelighed/samt/vurdere/konsekvenserne/for/de/øvrige/dele/af/

revisionen,/herunder/risikovurderingen/og/pålideligheden/af/skriftlige/udtalelser/for/så/at/træffe/de/

fornødne/foranstaltninger./(ISA/250.10+21)/

/

Revisor/ skal/ rapportere/ konstaterede/ tilfælde/ af/manglende/ overholde/ eller/mistanke/ herom/ til/

den/øverste/ ledelse,/medmindre/denne/deltager/ i/den/daglige/ ledelse/og/derfor/har/kendskab/til/

forholdet./Dog/ikke/hvis/det/er/klart,/at/forholdet/er/uden/betydning./I/tilfælde/af/at/den/manglende/

overholdelse/er/tilsigtet/og/væsentlig,/skal/revisor/hurtigst/muligt/underrette/den/øverste/ ledelse/

herom./Hvis/revisor/har/mistanke/om,/at/den/daglige/eller/den/øverste/ ledelse/er/ involveret,/skal/

revisor/underrette/det/næste/autoritetsniveau/i/virksomheden,/f./eks./Revisionsudvalg./Hvis/sådan/

et/ikke/eksisterer,/skal/revisor/overveje/behovet/for/juridisk/bistand./(ISA/250.22+24)/Yderligere/skal/

revisor/ udtrykke/ sig/ om/ forholdene/ i/ revisionspåtegningen/ i/ overensstemmelse/med/ ISA/705,/ se/

afsnit/10.4.2.4.//

9.5.(Revision(af(skat(og(afgifter(i(fremtiden(

Der/er/som/sagt/ intet/specifikt/ regelsæt/ for/ revision/af/skat/og/afgifter./Men/ i/ forhold/ til/udvidet/

gennemgang/findes/der/i/FSR’s/standard/om/udvidet/gennemgang/af/årsrapporter/en/bestemmelse/

om,/ at/ revisor/ skal/ indhente/ dokumentation/ for/ at/ AM+bidrag,/ A+skatter,/ merværdiafgifter/ og/

lønsumsafgifter/er/korrekt/indberettet/til/SKAT/på/baggrund/af/bogføringen./Der/foretages/dog/ikke/

efterprøvelse/ af/ bogføringens/ bonitet.89Det/ er/ vigtigt/ at/ bemærke,/ at/ standarden/ kun/ finder/

anvendelse/ ved/ udvidet/ gennemgang/ hvor/ regnskabet/ er/ aflagt/ efter/ Årsregnskabsloven./ Da/

////////////////////////////////////////////////////////
89/FSR’s/standard/om/udvidet/gennemgang/af/årsrapporter/aflagt/efter/Årsregnskabsloven/afsnit/43/og/A81/
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revisionen/ afgives/ med/ en/ højere/ grad/ af/ sikkerhed/ end/ en/ udvidet/ gennemgang,/ synes/ det/

naturligt/at/ting/indeholdt/i/en/udvidet/gennemgang/også/er/en/del/af/revisionsprocessen.//

/

De/seneste/år/har/transfer/pricing90/været/et/omdiskuteret/emne./Lige/nu/kører/SKAT/en/milliardsag/

mod/ Microsoft.91Sagens/ kerne/ er/ at/ Microsoft/ sælger/ Navision/ videre/ til/ deres/ datterselskab/ i/

Irland,/ og/ SKAT/ sætter/ spørgsmålstegn/ ved/ om/ salget/ foregik/ ved/ armslængdeprincippet92/jf./

Ligningsloven/§/2./Da/det/kan/være/store/beløb,/i/dette/tilfælde/flere/milliarder,/kunne/det/måske/

være/en/del/af/fremtidens/revisor/rolle./Revisors/opgave/er/jo/netop/at/tjekke/at/værdiansættelsen/i/

balancen/ er/ korrekt/ og/ dermed/ kunne/ en/ kontrol/ af/ interne/ salg/ være/ en/ naturlig/ del/ af/

revisionsprocessen.//

9.6.(Analyse(af(spørgeskemaundersøgelserne(og(interviews((

Da/der/ikke/er/en/direkte/regulering/af/revisors/rolle/i/revisionen/i/forhold/til/skat/og/afgifter,/har/vi/

med/ nedestående/ spørgsmål/ ønsket/ at/ afdække,/ hvad/ direktører,/ bestyrelsesmedlemmer/ og/

revisorer/forventer/af/revisor/i/forhold/til/skat/og/afgifter/ved/en/revision./Samt/hvorvidt/de/ønsker/

en/nærmere/regulering/af/dette./Vores/udgangspunkt/for/disse/spørgsmål/er/reglerne/for/udvidet/

gennemgang,/der/kræver/en/kontrol/af/de/indberettede/skat/og/moms.//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

////////////////////////////////////////////////////////
90/Transfer/pricing/er/prisfastsættelsen/af/overdragelsen/af/varer,/ydelser/etc./Mellem/koncernforbundne/

selskaber,/hovedaktionærer/eller/fast/driftssteder/jf./http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1843725//
91/I/2002/købte/Microsoft/økonomistyringsprogrammet/Navision./
92/Den/interne/prisfastsættelse/skal/ske/på/almindelige/markedsvilkår./
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Figur/9.6.1.:/Spm./20:/Jeg/forventer/at/revisor/ / / / / / / / / / /Figur/9.6.2/Spm./21:/Jeg/synes/at/der/bør/indføres/et/

kontrollerer/at/selskabet/indberetter/moms////////////////////krav/om/at/revisor/skal/kontrollere,/at/selskabet//

korrekt.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////indberetter/deres/moms/korrekt.//////////////

/////// /

Kilde:"Bilag"11,"s."102" " " " " Kilde:"Bilag"11,"s."102"

Figur/9.6.1./indikerer/på/tværs/af/respondentkategorierne,/at/det/forventes/at/revisor/kontrollerer/

virksomhedens/ indberettede/moms./Hele/70/pct.93/er/”enig”/eller/”helt/enig”/med/spørgsmål/20./

Dette/understøttes/af/de/tilknyttede/kommentarer,/men/hvor/flere/påpeger,/at/det/skal/være/ud/fra/

et/væsentlighedsniveau/og/at/det/ikke/skal/være/en/kontrol/af/tallene/dem/selv/men/nærmere/en/

kontrol/af/de/processer/og/systemer,/virksomheden/anvender/til/beregning/og/indberetning./Dette/

spørgsmål/afdækker/ikke,/hvorvidt/de/adspurgte/er/af/den/opfattelse,/at/revisor/gør/det/i/dag./Men/

vore/uddybende/ interview/ indikerer,/at/ revisor/allerede/ i/dag/ tager/ stilling/ til/moms./Direktøren,/

Lars/Kiertzner/og/Thomas/Plenborg/er/alle/er/af/den/opfattelse,/at/det/sker/i/praksis./Per/Kristensen/

er/af/samme/opfattelse,/yderligere/mene/han/at/den/nuværende/regulering/er/tilstrækkelig,/da/ISA/

260/gør/at/ revisor/skal/undersøge/hvorvidt/virksomheden/overholder/deres/ forpligtelser,/og/ især/

overfor/ samfundet,/da/ revisor/er/offentlighedens/ tillidsrepræsentant./Hvilket/går/ i/mod,/hvad/de/

fleste/ revisorer/har/ svaret/på/ spørgsmål/21./Her/ svarer/ / 29/pct.94/ud/af/33/pct.95/revisorer,/ at/de/

ønsker/et/krav,/hvilket/kunne/ indikerer,/at/de/ ikke/ føler/området/er/ reguleret/ tilstrækkeligt./ Lars/

Kiertzner/ fremhæver/ dog,/ at/ international/ vil/ det/ være/ besværligt,/ måske/ umuligt,/ at/ lave/ ens/

regler,/da/ lande/har/deres/eget/skatteregler./Men/nationalt/synes/han,/at/en/vejledning/om/hvad/

revisor/forventes/at/gøre/i/forhold/til/skat/og/moms,/kunne/være/positiv.//
////////////////////////////////////////////////////////
93/Bilag/11,/s./102/
94/Bilag/11,/s./102/
95/Bilag/11,/s./102/
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Figur/9.6.3./Spm./22:/Jeg/forventer,/at/revisor///////////////////Figur./9.6.4./Spm./23:/Jeg/synes/at/der/bør/indføres/

kontrollerer,/at/selskabet/indberetter/deres////////////////////////et/krav/om/at/revisor/skal/kontrollere/at/selskabet/

A+skat/korrekt.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////Indberetter/deres/A+skat/korrekt./

///////// /

Kilde:"Bilag"11,"s."103"" " " " " Kilde:"Bilag"11,"s."103"

Billedet/fra/spørgsmål/20/går/igen/i/spørgsmål/22,/hvor/71/pct.96/er/”enig”/eller/”helt/enig”/med/at/

de/forventer/at/revisor/kontrollerer/deres/A+skat/ indberetning./Hvor/de/tilknyttede/kommentarer/

til/ spørgsmål/ 20/ også/ går/ igen./ Hvor/ det/ tydeliggøres,/ at/ det/mere/ er/ en/ kontrol/ af/ de/ interne/

processer/ og/ metoder/ end/ det/ er/ kontrol/ af/ året/ indberettede/ tal./ Igen/ kan/ vi/ ikke/ ud/ fra/

spørgeskemabesvarelserne/tyde,/hvorvidt/at/revisor/allerede/gør/dette,/men/direktøren/fortæller/

os,/ at/ det/ er/ hans/ klare/ opfattelse/ at/ revisor/ kigger/ på/ A+skatterne,/ og/ at/ de/ kigger/ i/ hans/

ansættelseskontrakt/for/at/undersøge,/hvorvidt/denne/er/korrekt./Her/mener/Lars/Kiertzner/også/at/

revisor/ foretager/ sig/ det/ nødvendige/ og/ pointerer,/ at/ kravet/ i/ den/ udvidet/ gennemgang/ er/ en/

mekanisk/kontrol/af/de/indberettede/tal/er/på/baggrund/af/bogføringen,/og/ikke/hvorvidt/det/udført/

korrekt./ Derfor/ mener/ Lars/ Kiertzner/ ikke,/ at/ kravet/ for/ en/ udvidet/ gennemgang/ vil/ have/ en/

informationsværdi/i/revisionen,/da/han/mener,/at/revisor/foretager/mere/i/revisionen/allerede/end/

blot/ en/ kontrol/ af/ tallene./Hvorvidt/ respondenterne/ønsker/ et/ krav/om/kontrol/ af/A+skat/ er/ ikke/

entydigt./ Respondenterne/ spreder/ sig/ bredt/ over/ uenig,/ neutral/ og/ enig,/men/ dog/med/ en/ svag/

indikation/af/enighed/om/krav/i/forhold/til/revision/af/A+skat./Som/tidligere/nævnt/var/Lars/Kiertzner/

positivt/stemt/overfor/en/national/vejledning/til/revisor/omhandlende/hvad/revisor/bør/foretage/sig/

i/ forhold/ til/ skat/ og/ moms/ i/ forbindelse/ med/ en/ revision./ Men/ hvor/ Per/ Kristensen/ er/ af/ den/

opfattelse,/at/den/nuværende/regulering/er/tilstrækkeligt./Dette/synspunkt/kunne/understøttes/af/

////////////////////////////////////////////////////////

96/Bilag/11,/s./103/
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den/generelle/opfattelse/af,/at/revisor/allerede/foretager/kontroller/af/A+skat/og/moms/i/forbindelse/

med/revisionen./Hvorfor/yderligere/regulering/muligvis/ikke/er/nødvendigt./Per/Kristensen/går/ikke/

ind/for/at/der/skal/være/specifikke/regler/for/alt,/da/revisionen/udføres/ud/fra/en/risikovurdering/og/

et/væsentlighedsniveau,/der/gerne/skulle/sikre,/at/alle/kilder/for/væsentlig/fejlinformation/opdages.///

/

Et/ ”hot/ topic”/ inden/ for/ skat/ er/ transfer/ pricing./ Et/ yderst/ interessant/ emner,/ da/ dette/

egeninteressemæssigt/ kan/ splitte,/ hvad/ interessenter/ som/ aktionærer,/ ledelsen/ og/ offentlige/

organer/f./eks./SKAT/og/samfundet/generelt/mener./ /Formålet/med/nedestående/spørgsmål/er/at/

afdække/direktører,/bestyrelsesmedlemmer/og/revisorer/forventer/af/revisor/i/forhold/til/kontrol/af/

transfer/pricing,/og/hvorledes/de/forholder/sig/til/et/eventuelt/krav/om/kontrol/af/en/virksomheds/

interne/prisfastsættelse.//

/

Figur/9.6.5.:/Spm./24:/Jeg/forventer/at/revisor/// / / / / / / / / / / /Figur/9.6.6.:/Spm./25:/Jeg/synes/at/der/bør/indføres/

kontrollerer,/at/selskabets/prisfastsættelse/af//////////////////et/krav/om/at/revisor/skal/kontrollere,/at/selskabets/

interne/vare/og/ydelser/koncernselskaber///////////////////////////prisfastsættelse/af/interne/vare/og/ydelser/koncern+/

imellem/er/prisfastsat/korrekt.///////////////////////////////////////////////selskaber/imellem/er/prisfastsat/korrekt./

////////// /

Kilde:"bilag"11,"s."103"" " " " " Kilde:"bilag"11,"s."104"

/Igen/ forventer/ alle/ 3/ respondentkategorier,/ at/ revisor/ kontrollere/ den/ interne/ prisfastsættelse./

Dog/viser/kommentarerne/fra/spøgeskemaet/igen,/at/det/skal/være/på/et/overordnet/niveau/og/ud/

fra/ de/ indledende/ principper/ med/ risikovurdering/ og/ væsentlighedsniveau./ Lars/ Kiertzner/ tror/

ligeledes/i/dette/tilfælde,/at/på/trods/af/at/der/ikke/er/specifikke/krav/om/kontrol/af/transfer/pricing,/
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så/har/revisor/fokus/på/det./Besvarelserne/på/spørgsmål/25/er/næsten/fordelt/ligeligt/med/30/pct.97/

på/helt/uenig/uenig,/32/pct.98/på/neutral/og/34/pct.99/på/enig/helt/enig./Det/kan/også/diskuteres,/

hvorvidt/en/kontrol/af/transfer/pricing/er/revisors/opgave./Revisor/skal/reagere,/hvis/overtrædelser/

af/øvrig/lovgivning/finder/sted/f./eks./hvis/handelsbetingelserne/interne/mellem/koncern/forbundne/

virksomheder/ikke/handler/på/armslængde/vilkår./Men/i/forhold/til/regnskabet/påvirker/salgsprisen/

ikke/ regnskabets/ / rigtighed./ Kommentarerne/ fra/ spørgeskemaerne/ viser/ også,/ at/ ledelsen/ er/

bevidst/ om/ at/ det/ er/ deres/ ansvar/ at/ have/ dokumentation/ for/ deres/ prisfastsættelse,/ og/ at/ de/

finder/den/nuværende/regulering/tilstrækkelig.///

9.7.(Delkonklusion(

Reguleringen/sætter/ikke/specifikke/krav/til/revision/af/indberettet/skat/og/moms./Derimod/findes/

sådan/ et/ krav/ ved/ udvidet/ gennemgang./ Derfor/ fandt/ vi/ det/ interessant/ at/ undersøge,/ hvorvidt/

ledelsen/ og/ revisor/ forholder/ sig/ til/ revisors/ rolle/ i/ forbindelse/ med/ A+skat/ og/ moms./ Vores/

spørgeskemaundersøgelse/indikerer,/at/det/forventes/generelt/af/revisor,/at/han/i/revisionen/tager/

stilling/til/virksomhedens/behandling/af/A+skat/og/moms/og/hvorvidt/den/interne/prisfastsættelse/er/

passende./ Yderligere/ tyder/ vores/ interviews/ på,/ at/ det/ også/ er/ tilfældet/ i/ praksis./ Hvorfor/ den/

nuværende/ regulering/måske/ er/ tilstrækkelig./ Lars/ Kiertzner/ så/ det/ som/en/mulighed/ at/ komme/

med/en/vejledning/til/hvad/revisor/bør/gøre/i/forhold/til/skat/og/moms/i/en/revision,/men/en/ny/ISA/

eller/konkrete/lovregler/troede/han/ikke/ville/bidrage/med/noget/positivt,/da/skatte/og/afgiftsregler/

ikke/er/harmoniserede/på/tværs/af/EU./Hvilket/blev/understøttet/af/Per/Kristensen,/som/synes,/at/

den/ nuværende/ opbygning/ af/ revisionen,/ hvor/ revisionen/ udføres/ på/ baggrund/ af/ en/

risikovurdering/og/et/væsentlighedsniveau,/ fungerer,/da/denne/tilgang/sikrer/at/væsentlige/kilder/

for/ fejlinformation/ fanges,/ uagtet/ om/ der/ er/ regler/ omkring/ dette/ eller/ ej./ I/ forhold/ til/ transfer/

pricing/ indikerer/ besvarelserne/ også,/ at/ respondenterne/ forventer/ en/ kontrol/ af/ revisor/ på/ et/

overordnet/niveau.//

////////////////////////////////////////////////////////

97/Bilag/11,/s./104/
98/Bilag/11,/s./104/
99/Bilag/11,/s./104/
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Kapitel(10(Udviklingen(i(forhold(til(revisors(revisionspåtegning(

10.1(Revisionspåtegningen(i(revisionsprocessen(

Revisionspåtegningen/er/der,/ hvor/ revisor/udformer/en/ konklusion/om/det/ reviderede/ regnskab./

Revisionspåtegningen/ er/ den/ del/ af/ årsrapporten,/ hvor/ den/ eksterne/ regnskabslæser/ kan/ læse/

omkring/revisors/vurdering/af/årsregnskabet/om/hvorvidt/regnskabet/anses/for/at/være/retvisende./

Revisionspåtegningen/ indhold/ har/ dermed/ stor/ interesse/ for/ både/ interne/ og/ eksterne/

regnskabsbruger,/hvormed/emnet/findes/interessant/at/undersøge./Derudover/har/både/IAASB/og/

EU+kommissionen/kommet/med/forslag/til,/hvad/revisionspåtegningen/i/fremtiden/skal/indeholde,/

hvilket/ligeledes/findes/interessant/at/undersøge.//

10.2(Regulering(af(revisionspåtegningen(

Revisionspåtegningen/ reguleres/ af/ flere/ retskilder,/ herunder/ revisorloven,/ internationale/

revisionsstandarder/ (ISA),/ bekendtgørelse/ om/ godkendte/ revisorers/ erklæringer/

(erklæringsbekendtgørelsen)/ ,/ som/suppleres/af/erklæringsvejledningen/ samt/REVU’s100/udtalelse/

om/ den/ uafhængige/ revisors/ erklæringer/ uden/ modifikationer/ og/ supplerende/ oplysninger/ ved/

revision/af/et/fuldstændigt/regnskab/med/generelt/formål,/af/november/2011,/REVU.//

De/ enkelte/ retskilder/ opdeles/ efter/ hvor/ stor/ en/ sikkerhed,/ der/ ligger/ til/ grund/ for/

revisionspåtegningen,/ da/ afhandlingens/ fokus/ område/ er/ reguleringen/ for/ virksomheder/ i/

regnskabsklasserne/C/og/D,/som/er/underkastet/ revisionspligt,/ jf./ÅRL/§/135,/vil/der/kun/være/en/

beskrivelse/ af/ regulering/ for/ revisionspåtegningen/ for/ et/ regnskab,/ hvor/ der/ udføres/ revision,/

hvilket/medfører,/at/der/kun/vil/være/fokus/på/erklæringsbekendtgørelsens/§§/3/til/8/og/ISA’erne/i/

700/serien./

10.2.1(Retskilder(

Revisorlovens/§/1,/stk./2/fastslår,/at/loven/anvendes/ved/revisors/afgivelse/af/revisionspåtegning/på/

regnskaber,/ hvilket/ betyder,/ at/ revisionspåtegningen/ på/ et/ årsregnskab,/ der/ er/ omfattet/ af/

årsregnskabsloven,/dvs./revisionspligten/jf./ÅRL/§/135,/er/omfattet/af/Revisorloven.//

Ifølge/ Revisorlovens/ §/ 19/ skal/ revisor/ afgive/ en/ revisionspåtegning/ på/ regnskabet/ efter/ endt/

revision./Revisionspåtegningen/skal/omhandle/det/udførte/arbejde/og/konklusionen/herpå./

////////////////////////////////////////////////////////
100/Revisionstekniske/udvalg/under/FSR/–/danske/revisorer/
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Formkravene/ til/ revisionspåtegningen/ uddybes/ i/ erklæringsbekendtgørelsen/ §/ 3/ til/ 8,/ samt/ i/ ISA/

700,/ 705/ og/ 706./ Hvor/ ISA/ 700,/Udformning" af" en" konklusion" og" afgivelse" af" erklæring" om" et"

regnskab,/ regulere/ en/ revisionspåtegning/ uden/ modifikation/ eller/ supplerende/ oplysninger./ ISA/

705,/ Modifikation" til" konklusionen" i" den" uafhængige" revisions" erklæring," regulerer/

revisionspåtegningen/ med/ modifikationer,/ og/ ISA/ 706,/ " Supplerende" oplysninger" vedrørende"

forståelse" af" regnskabet" og" supplerende" oplysninger" vedrørende" forståelse" af" revisionen" i" den"

uafhængige"revisors"erklæring,/regulerer/revisionspåtegningen/med/supplerende/oplysninger./

10.3.(Definition(af(revisionspåtegning(

En" revisionspåtegning" på" et" regnskab" en" revisors" erklæring" om" den" udførte" revision,/ jf./

erklæringsbekendtgørelsen101/§/3//

Formålet/ med/ en/ revisionspåtegning/ er,/ at/ give/ det/ reviderede/ regnskab/ en/ troværdighed/ hos/

regnskabsbrugeren,/som/den/ikke/ville/have/opnået/uden/en/påtegning./(Krogslund/Jensen/2009/s./

227)//

10.4.(Gældende(ret(

10.4.1.(Revisors(ansvar( (

Revisors/ mål/ ved/ udarbejdelsen/ af/ revisionspåtegningen/ er,/ at/ udforme/ en/ konklusion/ om/

regnskabet/ baseret/ på/ en/ vurdering/ af/ de/ konklusioner,/ der/ er/ draget/ fra/ det/ opnåede/

revisionsbevis/ samt/ at/ udtrykke/ konklusionen/ klart/ i/ en/ skriftlig/ erklæring,/ der/ også/ beskriver/

grundlaget/for/konklusionen,/jf./ISA/700//

Revisionspåtegningens/ indhold/ er/ beskrevet/ i/ erkl.bkg./ §/ 5/ samt/ ISA/700./ En/ revisionspåtegning,/

hvor/der/ikke/medtages/forbehold/eller/supplerende/oplysninger,/skal/følgende/forhold/medtages:/

1. Identifikation/af/det/reviderede/årsregnskab/og/den/regnskabsmæssige/begrebsramme/

2. Ledelsens/ansvar/for/årsregnskabet/

3. Revisors/ansvar/

4. Konklusion/

5. Udtalelse/om/ledelsesberetningen/

Hver/af/de/ovenfor/forhold/beskrives/i/hvert/sit/afsnit.//

////////////////////////////////////////////////////////
101/Bekendtgørelse/om/godkendte/revisors/erklæringer/
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Det/første/forhold,/hvis/afsnit/jf./ISA/700.23/har/overskriften/”indledende(afsnit”/eller/påtegning/på/

årsregnskabet,/ identificerer/ den/ virksomhed,/ hvis/ regnskab/ revideres,/ ved/ angivelse/ af/

virksomhedens/navn,/regnskabsperiode/og/årsregnskabets/bestanddele,/jf./erklæringsvejledningen/

afsnit/ 5.2./ Derudover/ skal/ det/ angives/ at/ regnskabet/ er/ revideret./ Endvidere/ skal/ revisor/

identificere/ titlen/ på/ hver/ af/ de/ bestanddele,/ årsregnskabet/ består/ af/ samt/ henvise/ til/ den/

anvendte/regnskabspraksis/og/andre/forklarende/oplysninger,/jf./ISA/700.23./

Det/næste/forhold,/ledelsens(ansvar(for(årsregnskabet,/hvis/afsnit/bærer/samme/navn,/skal/revisor/

beskrive,/ at/ det/ er/ ledelsen,/ der/ har/ ansvaret/ for/ udarbejdelsen/ af/ et/ årsregnskab,/ der/ giver/ et/

retvisende/ billede/ i/ overensstemmelse/ med/ den/ anvendte/ begrebsramme/ samt/ den/ interne/

kontrol,/ som/ ledelsen/ anser/ nødvendig/ for/ at/ kunne/ udarbejde/ årsregnskabet/ uden/ væsentlig/

fejlinformation/uanset/om/denne/skyldes/besvigelser/eller/fejl,/jf./ISA/700.41+27.//

Det/tredje/afsnit,/”revisors(ansvar”,/skal/indeholde/en/beskrivelse/af/revisors/ansvar/for/revisionen/

samt/en/omtale/af/den/udførte/ revision,/ jf./ erkl.bkg./§/5,/ stk./1,/nr./2./ I/ afsnittet/ skal/det,/ jf./ ISA/

700.29,/fremgå,/at/det/er/revisors/ansvar/at/udtrykke/en/konklusion/om/årsregnskabet/på/grundlag/

af/ revisionen./ Hvilket/ adskiller/ revisors/ ansvar/ fra/ ledelsens/ ansvar/ for/ udarbejdelsen/ af/

årsregnskabet,/ jf./ erklæringsvejledningen/afsnit/ 5.3./ Endvidere/ skal/ det/ anføres,/ at/ revisionen/er/

udført/ i/ overensstemmelse/ med/ ISA’erne,/ jf./ ISA/ 700.30./ Revisor/ skal/ ligeledes/ beskrive/ den/

udførte/revision/med/det/formål,/at/give/modtageren/en/forståelse/af/indholdet/og/rækkevidden/af/

revisionsarbejdet./ Derudover/ skal/ revisor/ i/ hovedtræk/ beskrive/ revisionens/ formål/ og/ karakter/

samt/ en/ beskrivelse/ af/ hvilke/ revisionsstandarder,/ der/ er/ anvendt/ under/ revisionen,/ jf./

erklæringsvejledningen/ afsnit/ 5.3./ I/ ISA/ 700.31/ uddybes/ beskrivelsen/ af/ den/ udførte/ revision/ og/

formålet/hermed,/hvor/det/fremgår,/at/ i/revisors/beskrivelse/af/revisionen/skal/det/anføres,/at/en/

revision/omfatter/udførelse/af/handlinger/for/at/opnå/revisionsbevis/for/beløbene/og/oplysningerne/

i/ regnskabet./Derudover/ skal/det/ anføres,/ at/de/ valgte/handlinger/ i/ forbindelsen/med/ revisionen/

afhænger/af/ revisors/vurdering/af/ risiciene/for/væsentlig/ fejlinformation/ i/ regnskabet,/uanset/om/

denne/ skyldes/ besvigelser/ eller/ ej./ Denne/ individuelle/ vurdering/ af/ risici/ har/ den/ indvirkning,/ at/

typen/ af/ udførte/ revisionshandlinger/ kan/ variere/ revisorer/ imellem,/ dog/ skal/ revisor/ altid/ skulle/

leve/op/til/kravene/i/ ISA’erne./Endvidere/skal/revisor/ i/ forbindelse/med/beskrivelsen/af/revisionen/

anføre,/ at/ det/ vurderes,/ om/den/ af/ ledelsen/ anvendte/ regnskabspraksis,/ er/ passende/ og/ om/de/
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regnskabsmæssige/skøn,/som/ledelsen/har/foretaget,/er/rimelige./Derudover/skal/det/anføres,/at/en/

revision/omfatter/en/vurdering/af/den/samlede/præsentation/af/regnskabet,/jf./ISA/700.31.//

I/ afsnittet,/ revisors/ ansvar,/ skal/ det/ ligeledes/ tydeligt/ anføres,/ hvis/ revisionen/ ikke/ har/ givet/

anledning/ til/ forbehold,/ jf./ REVU./ Derudover/ skal/ det/ særskilt/ oplyses,/ hvis/ revisionen/ omfatter/

andet/end/regnskabet,/jf./erklæringsvejledningen/afsnit/5.3.//

Det/fjerde/forhold,/der/skal/indgå/i/revisionspåtegningen,/er/en/konklusion/på/den/udførte/revision,/

hvis/ afsnit/ benævnes/ konklusion./ I/ dette/ afsnit/ skal/ det/ beskrives,/ hvorvidt/ regnskabet/ er/

udarbejdet/ i/ overensstemmelse/med/ lovgivningens/ og/ evt./ andre/ krav/ til/ regnskabsaflæggelsen./

Derudover/ skal/ det/ oplyses,/ hvorvidt/ regnskabet/ giver/ et/ retvisende/ billede/ af/ virksomhedernes/

aktiver/ og/ passiver/ og/ finansielle/ stillinger/ samt/ resultat/ af/ virksomhedens/ aktiviteter/ og/

pengestrømme/ i/ overensstemmelse/ med/ den/ anvendte/ regnskabsmæssige/ begrebsramme,/ jf./

Erkl.bkg./§/5,/stk./4./

Det/sidste/obligatoriske/forhold/i/revisionspåtegningen/er/udtalelse(om(ledelsesberetningen,/hvis/

afsnit/benævnes/ligeså./I/dette/afsnit/skal/der,/være/en/beskrivelse/af,/hvor/ledelsesberetningen/er/

udarbejdet/samt/en/udtalelse/fra/revisor/om,/hvorvidt/ledelsesberetningen/har/givet/anledning/til/

bemærkninger/efter/gennemlæsning,/jf./Erkl.bkg./§/5,/stk./1,/nr./7./Herunder/skal/revisor/oplyse/om/

evt./væsentlige/ fejl/og/mangler/ i/ ledelsesberetningen,/ som/revisor/er/blevet/opmærksom/på/ved/

gennemlæsningen,/ jf./erklæringsvejledningen/afsnit/5.7.3./Udtalelsen/om/ledelsesberetningen,/er/

et/ særskilt/ krav/ i/ Danmark,/ jf./ ÅRL/ §/ 135,/ stk./ 5,/ hvormed/ den/ hører/ under/ andre/

erklæringsforpligtelser/jf./ISA/700.38./

Formålet/med/de/formelle/krav/til/revisionspåtegningens/indhold/er/at/skabe/en/ensartethed/i/form/

og/ indhold/ af/ hensyn/ til/ brugerne,/ hvormed/ de/ bedre/ skal/ kunne/ identificere/ usædvanlige/

omstændigheder./ (Langsted,/ Krüger/ Andersen/ et/ al./ 2008,/ s/ 206)/ Derudover/ er/ ensartetheden/ i/

revisionspåtegningen/med/ til/ at/ fremme/ troværdigheden/på/det/ globale/marked/ ved/ at/ gøre/de/

revisioner,/som/er/foretaget/i/overensstemmelse/med/globalt/anerkendte/standarder,/nemmere/at/

identificere,/jf./ISA/700.4.//

Den/ovenfor/ anførte/ beskrivelse/ af/ revisionspåtegning/ indhold/ er/ kun/ gældende/ i/ den/ situation,/

hvor/der/ikke/medtages/forbehold/eller/supplerende/oplysninger.//

Hvis/revisor/på/grundlag/af/det/opnåede/revisionsbevis/konkluderer,/at/årsregnskabet/som/helhed/

indeholder/væsentlig/fejlinformation/eller/hvis/revisor/ikke/er/i/stand/til/at/opnå/et/tilstrækkeligt/og/
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egnet/revisionsbevis/til/at/kunne/konkludere,/at/årsregnskabet/er/uden/væsentlige/fejl,/skal/revisor/

modificere/konklusionen/i/revisionspåtegningen,/jf./ISA/700.17.//

Endvidere/skal/revisor/give/supplerende/oplysninger,/hvis/revisor/vil/påpege/forhold,/der/ikke/giver/

anledning/til/forbehold,/men/som/vil/gavne/modtagerens/forståelse/af/regnskabet/eller/som/det/jf./

erkl.bkg./§/7,/ kræves,/at/der/gives/ supplerende/oplysninger/om,/ jf./ erklæringsvejledningen/afsnit/

5.6./

10.4.2.(Modificeret(konklusion(

Der/ er/ tre/ typer/ af/ modificerede/ konklusion;/ en/ konklusion/ med/ forbehold,/ en/ afkræftende/

konklusion/og/en/manglende/konklusion,/jf./ISA/705./2./

Nedenfor/i/tabel/10.4.2./illustreres/de/tre/typer/af/modificerede/konklusion/samt/hvilke/årsager/der/

ligger/til/grund/for/den/enkelte/modificerede/konklusion./

Tabel"10.4.2.:"Typer"af"modificerede"konklusioner"

/
Revisors"vurdering"af,"hvor"gennemgribende"indvirkningerne"eller"de"

mulige"indvirkninger"er"på"regnskabet"
Arten"af"forbehold,"der"er"
årsagen"til"modifikationen" Væsentlig,"men"ikke"gennemgribende" Væsentlig,"og"gennemgribende"

Regnskabet/indeholder/
væsentlige/fejlinformation/

Konklusion/med/forbehold/ Afkræftende/konklusion/

Der/kan/ikke/opnås/
tilstrækkeligt/og/egnet/

revisionsbevis/
Konklusion/med/forbehold/ Manglende/konklusion/

Kilde:"ISA"705,"afsnit"A1"

Ud/fra/den/ovenfor/figur/ses/det,/at/den/modificerede/konklusion/afhænger/af,/hvilket/forhold,/der/

er/årsag/til/modifikationen,/dvs./om/regnskabet/indeholder/væsentlig/fejlinformation/eller,/hvis/der/

er/tale/om/manglende/mulighed/for/at/opnå/tilstrækkeligt/og/egnet/revisionsbevis./Derudover/har/

revisors/vurdering/af,/hvor/gennemgribende/forholds/ indvirkninger/eller/mulige/ indvirkninger/har/

på/årsregnskabet/betydning,/jf./ISA/705.2./

Et/ gennemgribende/ forhold,/ der/ har/ eller/ muligvis/ har/ en/ indvirkning/ på/ årsregnskabet,/ er/ de/

forhold,/som/efter/revisors/faglige/vurdering/ikke/begrænser/sig/til/specifikke/elementer,/konti/eller/

poster/ i/ årsregnskabet./ Eller/ hvis/ revisor/ vurderer,/ at/ forholdene/ er/ begrænset/ til/ specifikke/

elementer,/konti/eller/poster/i/årsregnskabet,/repræsenterer/eller/kan/repræsentere/en/substantiel/

del/ af/ årsregnskabet./ Endvidere/ kan/ det/ være/ forhold/ i/ relation/ til/ oplysninger,/ som/ er/

grundlæggende/for/brugeres/forståelse/af/årsregnskabet,/jf./ISA/705.5/
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Afgives/der/en/modificeret/konklusion,/skal/det/klart/ fremgå/af/revisionspåtegningen/ i/et/særskilt/

afsnit,/ jf./erkl.bkg./§/6,/stk./3/med/en/passende/overskrift./Afsnittet/skal/placeres/umiddelbart/før/

konklusionens+afsnittet/ i/ revisionspåtegningen,/ og/ der/ skal/ redegøres/ for/ de/ forhold,/ der/ er/

årsagen/ til/modifikationen,/ jf./ ISA/705.16./ Ligeledes/ skal/ selve/konklusionens+afsnittets/overskrift/

passe/til/den/pågældende/modifikation,/f./eks./afkræftende/konklusion,/jf./ISA/705.22./

10.4.2.1.(Konklusion(med(forbehold(!

Der/kan/være/to/forskellige/årsager/til,/at/revisor/skal/udtrykke/en/konklusion/med/forbehold./Den/

første/ årsag/ er/ når,/ revisor,/ efter/ at/ have/ opnået/ tilstrækkeligt/ og/ egnet/ revisionsbevis,/

konkluderer/ at/ årsregnskabet/ indeholder/ væsentlige/ fejlinformationer,/ enten/ enkeltvis/ eller/

samlet,/men/ ikke/ af/ gennemgribende/ karakter/ for/ årsregnskabet./Den/ anden/ årsag/ til/ at/ revisor/

skal/ udtrykke/ en/ konklusion/med/ forbehold/ er,/ når/ revisor/ ikke/ har/ været/ i/ stand/ til,/ at/ opnås/

tilstrækkeligt/ og/ egnet/ revisionsbevis,/ som/ konklusionen/ kan/ baseres/ på/ men/ det/ samtidig/

vurderes/ af/ revisoren,/ at/ de/mulige/ indvirkninger/ på/ regnskabet/ af/ evt./ uopdagede/ kan/ være/ af/

væsentlig/karakter/men/ikke/gennemgribende./Jf./ISA/705.7./

Erklæringsbekendtgørelsen/§/6,/stk./2/oplister/syv/tilfælde,/hvor/revisor/altid/skal/tage/forbehold./

De/syv/tilfælde/kan/deles/op/i/to/hovedårsager/til/forbehold;/enten/er/revisor/uenig/med/ledelsen/i/

den/regnskabsmæssige/behandling/ i/årsregnskabet/eller/også/kan/revisor/ ikke/opnå/tilstrækkeligt/

revisionsbevis./De/syv/tilfælde/vil/ikke/blive/uddybet./

Et/forbehold/kan/ikke/begrunde/udeladelse/af/et/andet/forbehold,/hvormed/det/er/vigtigt/at/revisor/

tager/alle/de/nødvendige/ forbehold,/ jf./ erklæringsbekendtgørelsen/afsnit/5.4./På/den/anden/side/

skal/ revisor/ ikke/ tage/ forbehold,/ hvis/ revisor/ vurderer,/ at/ forbeholdet/ er/ uvæsentligt/ for/

modtageren,/jf./erklæringsbekendtgørelsen/afsnit/5.4.2./

Til/ trods/ for/at/ revisor/ ikke/ skal/ revidere/ ledelsesberetningen102/jf./ÅRL/§/135,/ stk./5,/ skal/ revisor/

tage/ forbehold,/ hvis/ revisor/ konstaterer,/ at/ der/ er/ uoverensstemmelse/ mellem/ oplysningerne/ i/

ledelsesberetningen/og/oplysningerne/i/årsregnskabet,/og/at/denne/uoverensstemmelse/skyldes/en/

væsentlig/fejl,/jf./erklæringsvejledningen/afsnit/5.7.3,/samt/erkl.bkg./§/6./

Vurderer/ revisor/ at/ et/ forbehold/ er/ af/ så/ afgørende/ betydning,/ at/ det/ fører/ til,/ at/

generalforsamlingen/ikke/bør/godkende/årsregnskabet,/skal/det/oplyses,/jf./erkl.bkg./§/6,/stk./5./
////////////////////////////////////////////////////////
102/Revisor/skal/afgive/en/udtalelse/om,/hvorvidt/oplysningerne/i/ledelsesberetningen/er/i/overensstemmelse/

med/årsregnskabet,/jf./ÅRL/§/135,/stk./5/
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10.4.2.2.(Afkræftende(konklusion( !

Revisor/skal/udtrykke/en/afkræftende/konklusion,/hvis/revisor,/efter/at/have/opnået/tilstrækkeligt/

og/ egnet/ revisionsbevis,/ konkluderer,/ at/ årsregnskabet/ indeholder/ væsentlige/ fejlinformationer,/

enten/ enkeltvis/ eller/ samlet,/ og/ at/ de/ er/ af/ væsentlige/ og/ gennemgribende/ karakter/ for/

årsregnskabet,/jf./ISA/705.8./ /

En/ afkræftende/ konklusion/ skal/ indeholde/ oplysninger/ om,/ at/ årsregnskabet,/ efter/ revisors/

opfattelse,/ikke/giver/et/retvisende/billede/af/virksomhedens/aktiver/og/passiver,/finansielle/stilling/

samt/ resultatet/ i/ overensstemmelse/med/ den/ anvendte/ regnskabsmæssige/ begrebsramme/ eller/

opfylder/andre/tilsvarende/generelle/kvalitetskrav./Jf./erkl.bkg./§/5,/stk./6/

10.4.2.3.(Manglende(konklusion( !

Revisor/kan/ikke/udtrykke/en/konklusion,/når/det/ikke/har/været/muligt/opnå/tilstrækkeligt/og/egnet/

revisionsbevis,/ som/ konklusionen/ kan/ baseres/ på,/ og/ revisor/ konkluderer,/ at/ de/ mulige/

indvirkninger/på/årsregnskabet/af/evt./uopdagede/fejlinformationer/både/kan/være/væsentlige/og/

gennemgribende,/jf./ISA/705.9./Derudover/skal/revisor/ikke/heller/ikke/udtrykke/en/konklusion,/når/

revisor/ konkluderer,/ at/ det/ ikke/ er/ muligt/ at/ udforme/ en/ konklusion/ om/ regnskabet/ pga./ den/

mulige/ interaktion/ mellem/ adskillige/ involverede/ usikkerheder/ og/ disses/ samlede/ mulige/

indvirkninger/på/regnskabet,/ jf./ ISA/705.10./Denne/form/for/manglende/konklusion/sker/sjældent,/

da/det/er/sjældent,/at/det/forekommer/at/adskille/usikkerheder/samlet/kan/have/en/indvirkning/på/

rengskabet./

10.4.2.4.(Supplerende(oplysninger((

Supplerende/gives/ i/de/situationer,/hvor/revisor/ finde/det/nødvendigt/at/gøre/regnskabsbrugerne/

opmærksomhed/på/et/eller/ flere/ forhold/ i/årsregnskabet,/ som/er/af/en/sådan/vigtighed,/at/de/er/

afgørende/ for/ regnskabsbrugerens/ forståelse/ af/ årsregnskabet/ eller/ hvor/ det/ har/ afgørende/

betydning/ for/ regnskabsbrugernes/ forståelse/ af/ revisionen,/ revisors/ ansvar/ eller/

revisionspåtegningen,/jf./ISA/706,4./Det/er/vigtigt/at/påpege,/at/supplerende/oplysninger/gives/om/

de/eventuelle/ forhold/ i/årsregnskabet,/som/ikke/giver/anledning/til/modifikation,/ jf./erkl.bkg./§/7,/

stk./1./Hvormed/supplerende/oplysninger/ikke/må/erstatte/et/forbehold,/jf./erkl.bkg./§/7,/stk./3./

Supplerende/oplysninger/skal/angives/i/særskilt/afsnit/med/en/passende/overskrift,/jf./erkl.bkg./§/7,/

stk./4/efter/konklusionsafsnittet,/jf./erkl./bkg./§/5/stk./1,/da/supplerende/oplysninger/ikke/har/nogen/

indvirkning/på/konklusionen/i/revisionspåtegningen.//
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Der/ kan/ gives/ tre/ typer/ af/ supplerende/ oplysninger./ Den/ første/ omhandler/ oplysninger/ vedr./

forhold/ i/ regnskabet,/ den/ anden/ vedr./ andre/ forhold,/ jf./ erkl.bkg./ §/ 5,/ stk./ 1/ nr./ 5/ og/ 6,/ og/ den/

tredje/vedr./forståelse/af/revisionen,/jf./ISA/706.8./

Hvorvidt/der/ skal/ gives/ supplerende/oplysninger/eller/ej,/ reguleres/af/erk.bkg./§/7/ samt/ ISA/706,/

dette/bliver/ikke/uddybet.//

10.5.(Analyse(af(spørgeskemaundersøgelsen(og(interviews(i(forhold(til(i(dag(

Det/første/spørgsmål/i/spørgeskemaet/omkring/revisionspåtegningen/undersøger/respondenternes/

holdningerne/til/revisionspåtegningens/indhold,/og/hvorvidt/indholdet/er/tilstrækkelige/i/forhold/til/

at/kunne/kommunikere/revisionens/konklusion/tilfredsstilleden.//

Fordelingen/af/besvarelserne/til/spørgsmål/12/ses/i/figuren/10.5.1./herunder./

Figur" 10.5.1.:" Spm." 12" Jeg" synes," at" revisionspåtegningens" nuværende" indhold" er" tilstrækkeligt" for" at"
kommunikere"revisionens"konklusion"tilfredsstillende"

/

Kilde:"Bilag"11,"s."99"

Ud/fra/figuren/10.5.1/ses/det/at/59/pct.103/svarer/”enig”/eller/”helt/enig”/mens/22/pct.104/forholder/

sig/neutral/og/15/pct.105/svar/”helt/uenig”/eller/”uenig”./Dette/indikere/at/respondenterne/synes/at/

revisionspåtegningens/ nuværende/ indhold/ er/ tilstrækkelig./ Denne/ holdning/ deler/ direktøren/

ligeledes./Ligeså/synes/Per/Kristensen/og/Thomas/Plenborg.//

/

////////////////////////////////////////////////////////
103/Bilag/11,/s./99/
104/Bilag/11,/s./99/
105/Bilag/11,/s./99/
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I/forhold/om/respondenterne/forventer,/at/revisor/gør/opmærksom/på/væsentlige/negative/forhold/

i/ revisionspåtegningen,/ selvom/ ledelsen/ retvisende/ gør/ opmærksom/ på/ forholdene/ i/

årsregnskabet,/ses/det/ud/fra/figur/10.5.2,/at/størstedelen/er/enig/heri./

Figur" 10.5.2.:" Spm." 13." Jeg" forventer," at" revisor" gør" opmærksom" på" væsentlige" negative" forhold" i"
revisionspåtegningen,"selvom"ledelsen"retvisende"gør"opmærksom"på"forholdene"i"årsregnskabet."

/

Kilde:"Bilag"11,"s."100"

Ud/ fra/ figuren/ 10.5.2/ ses/ det,/ at/ 64/ pct.106/svarer/ ”enig”/ eller/ ”helt/ enig”/ til/ udsagnet./ Dette/

indikerer,/at/ respondenter/ forventer,/at/ revisor/gør/opmærksom/på/væsentlige/negative/ forhold,/

selvom/ ledelsen/ retvisende/ har/ gjort/ det./ Formålet/ med/ spørgsmålet/ er,/ at/ undersøge/ om/

respondenterne/er/enig/om,/hvad/der/bør/indgå/i/revisionspåtegningen./Resultatet/indikerer,/at/der/

er/enighed/om,/at/væsentlige/negative/forhold/skal/indgå/i/revisionspåtegningen,/selvom/ledelsen/

retvisende/gør/opmærksom/herpå./Det/teoretiske/korrekte/svar/kan/diskuteres,/men/det/vurderes,/

at/det/kommer/an/på/vurderingen/i/den/konkrete/sag,/der/revideres,/men/formentligt/vil/det/ofte/

give/anledning/til/supplerende/oplysninger./

/

Ud/ fra/ den/ ovenfor/ analyse,/ jf./ figur/ 10.5.1,/ er/ der/ ikke/ nogen/ indikation/ på,/ at/ der/ er/ nogen/

utilfredshed/om/revisionspåtegningens/nuværende/indhold/er/tilstrækkelig.//

Ud/ fra/ figur/ 10.5.2/ er/ der/ ikke/noget,/ der/ indikerer/ at/ respondenterne/overordnet/ er/ uenig/ om,/

hvad/der/bør/indgå/i/en/revisionspåtegning./

////////////////////////////////////////////////////////
106/Bilag/11,/s./100/
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10.6.((Revisionspåtegningen(i(fremtiden((

10.6.1(IAASB’s(forslag(til(en(ny(revisionspåtegning(

IAASB/ fremlagde/ i/ juni/ 2012/ forslag/ til,/ hvorledes/ man/ kan/ forbedre/ revisionspåtegningen/ i/

fremtiden,/ via/ deres/ diskussionsoplæg;/ ”Improving/ the/ Auditor’s/ Report”./ Diskussionsoplægget/

bygger/ på/ tilbagemeldinger/ på/ høringsopslaget;/ ”Enhancing/ the/ Value/ of/ Auditor/ Reporting:/

Exploring/ Options/ for/ Change”,/ IAASB/ udsendte/ i/ maj/ 2011./ / (IAASB/ 2012a,/ s./ 3)/ Generelt/ er/

formålet/med/at/ændre/revisionspåtegningen,/at/de/yderligere/informationer/og/oplysninger,/som/

IAASB/ forslår,/ skal/ øge/ relevansen/ og/ værdien/ af/ revisionspåtegningen./ Hvormed/

forventningskløften/mellem/regnskabsbrugeren/og/revisor/forsøges/reduceres./(IAASB/2012a,/s./4)/

IAASB/ forslag/ til/ en/ mulighed/ bedre/ revisionspåtegning/ skal/ indeholde/ følgende/ i/ nævnt/

rækkefølge:/

• Konklusion/

• Grundlag/for/konklusion/

• Going/concern/

• Revisors/kommentarer/

• Andre/informationer/

• Ansvar/

• Andre/erklæringer/i/henhold/til/lov/og/øvrig/regulering/

Ud/fra/rækkefølgen/af/indholdet/i/IAASB/revisionspåtegning,/ses/det,/at/den/er/modsat/i/forhold/til/

den/ nuværende/ rækkefølge/ som/ beskrevet/ i/ afsnit/ 10.4.1./ Sammenlignes/ de/ forskellige/ afsnit/ i/

forhold/til/den/nuværende/og/IAASB/forslag/til/en/ny/revisionspåtegning/ses/det,/at/going/concern/

og/ revisors/kommentarer/er/ to/nye/afsnit,/mens/de/andre/afsnit/også/ findes/mere/eller/mindre/ i/

den/nuværende/revisionspåtegning.//

Årsagen/til/at/IAASB/har/valgt,/at/konklusionen(skal/komme/først/i/revisionspåtegningen/er,/at/de/

vil/have,/at/revisors/konklusion/skal/have/en/mere/fremtrædende/karakter./Hvor/det/fra/start/gøres/

klart/ for/ læseren/ af/ revisionspåtegningen,/ hvorvidt/ årsregnskabet/ har/ givet/ anledning/ til/

modifikationer/ eller/ ej./ Efterfølgende/ vil/ der/ være/ en/ beskrivelse/ af/ årsregnskabet,/ hvor/ der/ vil/

være/henvisninger/til/bemærkninger/der/er/en/integreret/del/af/rengskabet./(IAASB/2012a,/s./17)/

Afsnittet;/ ”grundlaget( for( konklusionen”/ falder/ meget/ naturligt/ lige/ efter/ konklusionen./ I/ den/

nuværende/revisionspåtegningen/er/det/kun/et/krav,/at/revisor/medtager/afsnittet/”grundlaget/for/
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konklusionen”/ hvis/ konklusionen/ modificeres,/ jf./ ISA/ 705./ Men/ i/ IAASB’s/ forslag/ skal/ det/ altid/

medtages,/da/de/mener,/at/denne/information/er/relevant/for/læseren./(IAASB/2012a,/s./17)/Dette/

betyder,/at/ISA/700/skal/ændres./I/afsnittet/skal/det/beskrives,/at/ISA’erne/er/anvendt/til/revisionen/

af/ årsregnskabet/ samt/ at/ de/ relevante/ etiske/ regler/ er/ overholdt./ Derudover/ henvises/ der/ til/

afsnittet;/”revisors/ansvar”/for/en/yderligere/beskrivelse/af/revisor/ansvar/i/forbindelsen/af/brugen/

af/ISA’erne.//

Ansnittet/”Going(concern”/er/et/nyt/tiltag/fra/IAASB/til/revisionspåtegningen./I/afsnittet/skal/revisor/

altid/redegøre/for/sin/vurdering/af/going/concern,/uanset/om/der/er/væsentlig/usikkerhed/om/going/

concern/eller/ej./Dette/mener/IAASB/vil/skabe/værdi/for/regnskabsbrugeren.//(IAASB/2012a,/s./19)/

Afsnittet/skal/ ikke/blot/ indeholde/revisors/vurdering/af/going/concern,/der/skal/ ligeledes/være/en/

beskrivelse/ af/ ledelsens/ vurdering/ af/ going/ concern,/ som/ henviser/ til/ underafsnittet/ ”ledelsens/

ansvar”./ Formålet/hermed/er/at/ klarlægge/ ledelsen/ansvar/ i/ forhold/ til/ going/concern/ for/at/give/

regnskabsbrugeren/ den/ rette/ kontekst,/ både/ i/ forhold/ til/ revisors/ konklusion/ om/ det/

hensigtsmæssige/i/ ledelsens/brug/af/going/concern+forudsætningen/samt/i/forhold/til/erklæringen/

om/fraværet/af/væsentlige/usikkerheder.//(IAASB/2012a,/s./20)/Dette/blev/gennemgået/nærmere/i/

afsnit/6.4./

Det/næste/afsnit/”revisors(kommentar”/er/ligeledes/et/nyt/afsnit/i/revisionspåtegningen/i/forhold/til/

den/nuværende./Afsnittet/skal/indeholde/yderligere/informationer,/som/efter/revisors/vurdering/er/

vigtig/ for/regnskabsbrugerenes/forståelse/af/årsregnskabet/og/revisionen./Det/er/dog/kun/et/krav/

for/ virksomheder,/ som/ har/ offentlighedens/ interesse./ / (IAASB/ 2012a,/ s./ 6)/ Denne/ form/ for/

information/medtages/i/den/nuværende/revisionspåtegning/under/supplerende/oplysninger/jf./ISA/

706/ som/beskrevet/ i/ afsnit/ 10.4./ I/ forhold/ til/ de/ nuværende/ supplerende/ oplysninger/ har/ IAASB/

sænket/ væsentlighedstærsklen/ for,/ hvornår/ revisor/ skal/ gøre/ regnskabsbruger/ opmærksom/ på/

forhold,/ som/ er/ afgørende/ for/ regnskabsbrugerens/ forståelse/ af/ regnskabet/ til/ forhold,/ som/

sandsynligt/vil/være/vigtigst/for/regnskabsbrugerens/forståelse/af/regnskabet./(IAASB/2012a,/s./22)//

Formålet/med/afsnittet/overordnet/ser/er/at/skabe/gennemsigtighed/om/de/forhold,/som/revisorer/

vurderer/er/mest/vigtig/for/regnskabsbruger/til/forståelsen/af/årsregnskabet/og/revisionen./(IAASB/

2012a,/s./22+23)/IAASB/stiller/som/krav/til/afsnittet/indhold,/at/revisor/som/minimum/overvejer,/at/

inkludere/ områder,/ hvor/ ledelsen/ har/ udøvet/ betydelige/ skøn,/ væsentlige/ eller/ usædvanlige/
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transaktioner/og/ forhold,/ som/har/betydning/ for/ revisionen,/herunder/områder,/hvor/ revisor/har/

udøvet/betydelige/skøn./(IAASB/2012a,/s./23+24)/

I/afsnittet/”Andre( informationer”(skal/det/beskrives,/hvorvidt/revisor,/baseret/på/gennemlæsning/

af/ andre/ oplysninger,/ har/ identificeret/ væsentlige/ uoverensstemmelser/ mellem/ disse/ andre/

oplysninger/ og/ årsregnskabet./ Dette/ gør/ sig/ gældende/ for/ alle/ de/ revisioner,/ hvor/ det/ efter/

omstændighederne/vil/være/relevant.//(IAASB/2012a,/s./28+29)/

I/ afsnittet/ ”Ansvar”/ skal/ der/ være/ en/ beskrivelse/ af/ ledelsens/ ansvar/ for/ regnskabsaflæggelsen,/

ledelsens/ansvar/i/forhold/til/going/concern/samt/revisors/ansvar/for/den/udførte/revision.//(IAASB/

2012a,/ s./ 11)/ I/ dette/ afsnit/ stilles/ der/ specielt/ krav/ til/ en/ uddybelse/ og/ en/ bedre/ forklaring/ af/

revisors/ ansvar/ og/ en/ klarlægning/ af/ tekniske/ termer,/ da/ det/ vil/ formindske/ forventnings+/ og/

forståelseskløften/ og/ dermed/ forbedre/ revisionspåtegningen./ Herunder/ skal/ der/ være/ en/

grundigere/ forklaring/ af/ begrebet/ en/ risikobaseret/ revision./ Specifikt/ forslår/ IAASB/ at/ revisors/

ansvar/ skal/ beskrives/ detaljeret/ i/ forhold/ til/ områderne;/ besvigelser,/ intern/ kontrol,/

regnskabspraksis/og/regnskabsmæssige/skøn,/vurdering/af/den/samlede/præsentation,/struktur/og/

indhold/ af/ årsregnskabet/ og/ oplysninger/ samt/ kommunikation/med/ den/ øverste/ ledelse./ Denne/

uddybende/ forklaring/ forslår/ IAASB,/ at/ den/ evt./ kunne/ flyttes/ til/ et/ andet/ sted,/ f/ .eks./ til/ en/

hjemmeside/ med/ en/ henvisning/ hertil/ i/ revisionspåtegningen,/ hvis/ dette/ medfører/ en/ mere/

virksomhedsspecifik/og/kortere/revisionspåtegning.//(IAASB/2012a,/s./32)/

Til/ sidst/ i/ afsnittet/ ”Andre( erklæringer( i( henhold( til( lov( og( øvrig( regulering”( skal/ andre/

rapporteringsforpligtelser/ i/ henhold/ til/ den/ lokale/ lovgivning,/ regler/ eller/ nationale/

revisionsstandarder/medtages.//(IAASB/2012a,/s./12)/

10.6.2(Europa[kommissionens(forslag(til(en(ny(revisionspåtegning(

Europa+kommissionen/ fremlagde/ i/ november/ 2011/ forslag/ til/ Europa+Parlamentets/ og/ rådets/

forordning/om/specifikke/krav/til/lovpligtig/revision/af/virksomheder/af/interesse/for/offentligheden./

Baggrunden/for/forsalget/er/at/genoprette/tilliden/til/revisionen,/som/under/finanskrisen/har/fået/et/

knæk,/ da/ flere/ regnskabsbruger/ har/ haft/ svært/ ved/ at/ forstå,/ hvordan/ revisorer/ har/ kunnet/

fremlægge/ rene/ revisionspåtegninger/ for/ deres/ kunder,/ herunder/ især/banker,/ i/ perioden/under/

finanskrisen,/hvor/de/led/store/tab.//

I/forslaget/omtales/flere/problemområder,/som/kan/kræve/lovgivningsmæssige/foranstaltninger./Et/

af/problemområderne/er,/at/der/en/forskel/mellem,/hvad/interessenterne/forventer/af/revisionen/
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og,/hvad/ revisorerne/ faktisk/udfører./Det/ foreslås/ som/ løsningsmodel,/at/den/ lovpligtige/ revision/

bør/præciseres/og/specificeres/samt/at/der/sker/en/forbedring/af/de/oplysninger,/som/revisor/giver/

regnskabsbrugerne,/ de/ reviderede/ virksomheder,/ revisionsudvalg/ og/ tilsynsmyndigheder./

Forslaget/omtaler/flere/problemstillinger/end/det/nævnte,/men/disse/vil/ikke/blive/behandlet,/da/de/

ikke/har/relevans/for/nærværende/afhandling.//

Forslagets/juridiske/indhold/forslår/i/kapitel/4,/at/indholdet/i/revisionspåtegningen/udvides,/således/

at/ den/ anvendte/ metode/ forklares./ Herunder/ skal/ bl.a./ den/ anvendte/ væsentlighedsniveau/

forklares./ Endvidere/ skal/ de/ vigtige/ risikoområder/ for/ væsentlig/ fejlinformation/ i/ årsregnskabet/

forklares./ (EU+kommissionen/ 2011,/ s./ 7)/ Forslagene/ til/ regelændringer/ for/ krav/ til/

revisionspåtegningen/ uddybes/ i/ artikel/ 22./ Hvor/ det/ beskrives,/ at/ i/ revisionspåtegningen/ skal/

revisor/ fremlægge/ resultaterne/ af/ den/ lovpligtige/ revision./ Derefter/ beskrives/ kravet/ til/

revisionspåtegningens/ indhold./Der/er/ i/ alt/ 23/krav./ / (EU+kommissionen/2011,/ s./ 41+42)/Nogle/af/

kravene/er/ens/eller/ligner/de/nuværende/krav/til/revisionspåtegningen,/men/der/er/også/forslag/til/

nye/krav./Nedenfor/nævnes/udvalgte/nye/krav/til/revisionspåtegningens/indhold/fra/artikel/22,/nr./

2,/som/vurderes/til/at/påvirke/revisionspåtegningen/i/fremtiden./

• Revisionspåtegningen/skal/identificere,/hvilket/organ/i/den/reviderede/virksomhed,/der/har/

udnævnt/revisor/eller/revisionsfirma/

• Revisionspåtegningen/ skal/ beskrive/ den/ anvendte/metode,/ herunder/ hvor/ stor/ en/ del/ af/

balancen,/ der/ er/ blevet/ kontrolleret/ direkte/ og/ hvor/ meget/ der/ er/ baseret/ på/

systemrevision/

• Revisionspåtegningen/skal/forklare/en/eventuel/forskel/i/vægtningen/af/substansrevision/og/

systemrevision/ i/ forhold/ til/ de/ foregående/ år,/ selv/ om/ det/ foregående/ års/ lovpligtige/

revision/blev/udført/af/en/anden/revisor/eller/et/andet/revisionsfirma/

• Revisionspåtegningen/ skal/ beskrive/ den/ væsentlighedstærskel,/ der/ er/ anvendt/ i/ den/

lovpligtige/revision/

Kravet/ om/ at/ revisionspåtegningen/ skal/ identificere/ hvilket/ organ/ der,/ har/ udnævnt/ revisor,/

vurderes/ikke/til/at/have/en/drastisk/påvirkning/på/den/danske/revisionspåtegning,/da/udvælgelse/af/

revisor/reguleres/efter/selskabsloven/§/144./I/forhold/til/dette/forslag/forholder/IAASB/sig/positiv/og/

vil/tage/det/med/i/den/videre/diskussion/om/en/ny/revisionspåtegning,/men/de/har/ikke/selv/valgt/at/

tage/kravet/med/i/deres/forslag/til/en/revisionspåtegning./(IAASB/2012b,/s./2)/
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Det/efterfølgende/krav/til/beskrivelsen/af/den/anvendte/metode/til/udførelsen/af/revisionen,/anses/

for/ at/ være/en/udvidelse/ til/ det/nuværende/afsnit/ ”revisors/ ansvar”/ i/ revisionspåtegningen,/ som/

beskrevet/ovenfor/i/afsnit/10.4./Det/må/opvejes,/hvorvidt/den/yderligere/information/vil/skabe/en/

større/ tillid/ til/ revision/ fra/ regnskabsbrugers/ side,/ hvilket/ er/ formålet/ med/ de/ nye/ krav./ IAASB/

anfører,/ at/ de/ ønsker/ en/ større/ forståelse/ for/ forslaget,/ da/ det/ i/ forvejen/ er/ krav/ til/

revisionspåtegningen,/jf./ISA/700./Dette/krav/har/IAASB/heller/ikke/medtaget/i/deres/forslag/til/en/ny/

revisionspåtegning./(IAASB/2012b,/s./3+4)/

Det/ næste/ krav/ om,/ at/ der/ skal/ være/ en/ forklaring/ af/ en/ evt./ forskel/ i/ vægtningen/ af/

substansrevision/ og/ systemrevision/ i/ forhold/ til/ det/ foregående/ år./ IAASB/ ønsker/ ligeledes/ ved/

dette/forslag/at/opnå/en/yderligere/forståelse/af/kravet./Hvilket/gør,/at/de/ikke/selv/har/kravet/med/i/

deres/ forslag/ til/ en/ny/ revisionspåtegning/ (IAASB/2012b,/ s./ 4+5)/Holdes/ kravet/op/ imod/ formålet/

med/at/kravene/til/en/ny/revisionspåtegning/skal/skabe/mere/tillid/til/revision,/kan/det/diskuteres,/

om/ dette/ forslag/ vil/ gøre/ en/ forskel,/ da/ det/ vurderes,/ at/ regnskabsbrugeren/ skal/ have/ en/

revisionsmæssig/ forståelse/ for,/ at/ kravet/ kan/ skabe/ værdi/ for/ regnskabsbrugeren./ Hvor/ der/ kan/

sættes/ spørgsmålstegn/ ved,/ hvor/ stor/ en/ revisionsmæssige/ forståelse/ den/ generelle/

regnskabsbruger/har./

Kravet/at/væsentlighedsniveauet/skal/forklares/har/IAASB/heller/ ikke/med/i/deres/forslag/til/en/ny/

revisionspåtegning,/ men/ de/ vil/ diskutere/ forslaget./ / (IAASB/ 2012b,/ s./ 5)/ Ved/ at/

væsentlighedsniveauet/forklares/får/regnskabsbrugeren/mulighed/for/at/få/en/ indsigt/ i/revisionen/

af/ årsregnskabet,/ hvormed/ regnskabsbrugeren/ får/mulighed/ for/ at/ vurdere/ årsrapporten/ ud/ fra/

den/samme/væsentlighedsbetragtning/som/revisor./

Ud/ over/ krav/ til/ revisionspåtegningens/ indhold,/ forslår/ EU+kommission/ ligeledes/ at/

revisionspåtegningen/maksimalt/må/være/på/fire/sider./(EU+kommissionen/2011,/s./44)/

10.6.3(Revisionspåtegningen(i(fremtiden(jf.(artikel( (

Artiklen;/ ”En/ mere/ relevant/ revisionspåtegning”/ forholder/ sig/ til/ IAASB/ forslag/ om/ en/ ny/

revisionspåtegning,/ herunder/ forslaget/ om/ et/ særskilt/ going/ concern+afsnit./ Artiklens/ forfatter/

vurderer/ ikke/ at/ dette/ nye/ afsnit/ vil/ være/ kontroversielt./ De/ mener/ dog/ at/ der/ kan/ være/ en/

udfordring/ i/ at/ udforme/afsnittet/ korrekt/ for,/ at/ det/ kan/ give/ den/ønskede/ effekt,/ reducering/ af/

kommunikations+/og/ forventningskløften/mellem/revisor/og/regnskabsbrugeren./ / (Kiertzner,/Beck/

et/al./2012)/I/forhold/til/”Revisors/kommentarer”/afsnittet/forholder/artiklen/sig/lidt/mere/kritisk/til,/
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ud/fra/et/praktisk/synspunkt,/da/de/forudser,/at/afsnittet/kan/blive/meget/uensartet,/hvis/der/ikke/

bliver/ indført/ tilstrækkelig/ vejledning/ til/ udførelsen./ En/ anden/ problematik/ er,/ at/ forfatterne/

mener,/at/der/nemt/kan/opstå/en/konflikt/mellem/ledelsen/og/revisor/ i/ forhold/til,/hvem/der/skal/

oplyse/hvad,/og/hvor/detaljeret/oplysningerne/skal/være.//(Kiertzner,/Beck/et/al./2012)/Forfatterne/

mener/ at/ revisionspåtegningen/ burde/ indeholde/ et/ afsnit/ hvor/ ledelsen/ forpligtes/ til/ tydeligt/ at/

fremhæve/særlige/regnskabsmæssige/udfordringer/i/regnskabet.//(Kiertzner,/Beck/et/al./2012)//

Hvorvidt/indførelsen/af/en/ny/form/for/rapportering/til/den/eksterne/brugere/bliver/en/realitet,/er/

artiklens/forfatter/meget/sikre/på./Ved/indførelsen/af/en/ny/form/for/revisionspåtegning/mener/de/

ligeledes,/ at/ der/ vil/ være/ en/ ajourføring/ af/ ISA/ 700/ og/ ISA/ 706,/ som/ IAASB/ også/ selv/ nævner./

Forfatterne/ mener/ ligeledes,/ at/ der/ skal/ være/ en/ begrænset/ ajourføring/ af/ ISA/ 705/ ud/ fra/ det/

grundlag,/at/der/skal/tages/stilling/til,/om/de/relevante/”grundlag/for/modifikationer”,/skal/komme/

før/eller/efter/konklusionen/i/påtegningens/indledning./(Kiertzner,/Beck/et/al./2012)/

I/ forhold/ til/ den/ danske/ regulering,/ mener/ forfatterne,/ at/ erklæringsbekendtgørelsen/ skal/

ajourføres./Hvor/der/skal/tages/stilling/til,/om/de/særlige/bestemmelser/om/at/anføre;/”revisionen/

ikke/ har/ givet/ anledning/ til/ forhold”/ samt/ supplerende/ oplysninger/ om/ andre/ forhold,/ skal/

videreføres./(Kiertzner,/Beck/et/al./2012)/

10.7.(Analyse(af(spørgeskemaundersøgelsen(og(interviews(om(fremtiden(

For/ at/ undersøge/ holdningerne/ til/ forslaget/ om/ en/ mere/ informativ/ revisionspåtegning/ blandt/

direktører,/ bestyrelsesmedlemmerne/ og/ revisorer/ spørges/ der/ i/ spørgeskemaet/ ind/ til,/ om/

respondenterne/ synes,/ at/ revisionspåtegningen/ bør/ være/ mere/ information,/ i/ spørgsmål/ 14./

Besvarelserne/ses/i/figur/10.7.1./herunder./
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Figur" 10.7.1.:" Spm." 14." Jeg" synes," at" revisionspåtegningen" bør" være" mere" informativ." F." eks." kunne" den"
indeholde"de"største"revisionsmæssige"udfordringer.""

/

Kilde:"Bilag"11,"s."100"

Ud/ fra/ figuren/ 10.7.1./ ses/ det,/ at/ besvarelserne/ ikke/ viser/ en/ entydig/ tendens/ for,/ om/

revisionspåtegningen/ bør/ være/ mere/ informativ/ eller/ ej./ 38/ pct. 107 /mener/ ikke/ at/

revisionspåtegningen/ bør/ være/ mere/ informativ,/ fordelingen/ om/ denne/ holdning/ mellem/ de/

forskellige/respondentkategorier/fordeles/meget/ligeligt,/dette/gør/sig/også/gældende/for/dem,/der/

er/ neutrale,/ hvor/ der/ i/ alt/ er/ 24/ pct. 108 /Derimod/ er/ der/ 29/ pct. 109 ,/ der/ er/ enig/ i/ at/

revisionspåtegningen/ bør/ være/ mere/ informativ,/ men/ her/ er/ fordelingen/ mellem/

respondentkategorierne/ mere/ spredt./ Ud/ af/ de/ 29/ pct./ udgør/ direktører/ 13/ pct. 110/

bestyrelsesmedlemmer/10/pct.111/og/revisorer/6/pct.112/Dette/indikerer,/at/direktørerne/generelt/er/

mere/ positiv/ overfor/ forslaget/ end/ revisorerne,/ da/ 16/ pct.113/af/ direktørerne/ svarer/ ”enig”/ eller/

”helt/enig”/mens/11/pct.114/svarer/ ”helt/uenig”/eller/ ”enig”./Derimod/svarer/6/pct.115/af/ revisorer/

////////////////////////////////////////////////////////

107/Bilag/11,/s./100/
108/Bilag/11,/s./100/
109/Bilag/11,/s./100/
110/Bilag/11,/s./100/
111/Bilag/11,/s./100/
112/Bilag/11,/s./100/
113/Bilag/11,/s./100/
114/Bilag/11,/s./100/
115/Bilag/11,/s./100/
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”enig”/ mens/ 18/ pct. 116 /”helt/ uenig”/ eller/ ”uenig”./ Bestyrelsesmedlemmernes/ svar/ er/ mere/

tvetydige,/da/10/pct.117/svarer/”uenig”/og/13/pct.118/svarer/”enig”/eller/”helt/enig”/

Kommentarerne/til/spørgsmålet/samt/interviewene/bærer/ligeledes/præg/af/den/meget/tvetydige/

holdning./En/revisor/kommenter,/at/påtegningen"skal"være"til"at"forstå"for"almindelige"mennesker./

Denne/ holdning/ deler/ Per/ Kristensen,/ der/ mener,/ at/ revisionspåtegningen/ skal/ være/ mere/

informativ/ i/fremtiden./Herunder/mener/han/ligeledes,/at/der/skal/ske/en/sprogforenkling,/hvilket/

den/ ovenfor/ nævnte/ kommentar/ ligeledes/ mener./ Per/ Kristensen/ mener/ ikke,/ at/

revisionspåtegningen/skal/udvides,/men/den/skal/gøres/mere/forståelig/for/en/person/med/en/jævn/

regnskabsmæssig/forståelse./For/at/opnå/dette/forslår/Per/Kristensen,/at/der/i/revisionspåtegningen/

henvises/ til/ en/ offentlig/ hjemmeside/ med/ beskrivelse/ af/ regnskabstekniske/ begreber./ I/

modsætning/hertil/mener/direktøren/ ikke,/ at/der/ skal/mere/ information/ i/ revisionspåtegningen/ i/

fremtiden./Thomas/Plenborg/forholder/sig/både/positiv/og/negativ/overfor/forslaget/om/at/indføre/

flere/ informationer/ i/ revisionspåtegningen./ På/ den/ ene/ side/ kan/ han/ godt/ se/ at/ det/ vil/ øge/

transparensen,/mens/han/er/ i/ tvivl/om,/hvorvidt/det/vil/give/nogen/reel/effekt,/da/han/mener,/at/

mere/information/i/revisionspåtegningen/vil/give/anledning/til,/at/ informationerne/kommer/med/i/

årsrapporten/ op/ til/ flere/ gange,/ hvilket/ efter/ Thomas/ Plenborg/ giver/ en/ negativ/ effekt./ Lars/

Kiertzner/ser/ligeledes/en/negativ/effekt/ved/at/medtage/mere/information,/da/han/mener,/at/der/er/

en/risiko/for,/at/der/kommer/alt/for/meget/overflødig/information/i/revisionspåtegningen./Men/han/

forholder/ sig/positiv/overfor/ forslaget/om/supplerende/oplysninger/om/revisionen./Men/han/ tror/

ikke,/at/med/den/nye/revisionspåtegning/vil/ændre/den/måde/hvorpå/man/reviderer,/andet/end/han/

tror,/at/afslutningsprocessen/forlænges./

/

Ud/fra/besvarelserne/i/spørgeskemaet/indikeres/det/at/direktørerne/er/forholdsvist/positive/overfor/

en/mere/ informativ/ revisionspåtegning,/mens/ revisorerne/ er/ forholdsvist/mere/ negative/ overfor/

flere/ informationer/ i/ revisionspåtegningen./Bestyrelsesmedlemmerne/besvarelser/giver/en/meget/

tvetydig/indikation,/som/vurderes/til/ikke/at/kunne/give/nogen/tendens/for,/hvad/de/mener./Denne/

tvetydige/ holdning/ blandt/ respondenterne/ kommer/ ligeledes/ til/ udtryk/ i/ interviewene,/ hvormed/

////////////////////////////////////////////////////////
116/Bilag/11,/s./100/
117/Bilag/11,/s./100/
118/Bilag/11,/s./100/
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vurderes,/at/det/ikke/er/muligt/at/komme/med/et/entydig/bud/på,/hvorledes/revisionspåtegningens/

indhold/bliver/i/fremtiden.//

10.8.(Delkonklusion(

Vurderes/ revisionspåtegningen/ ud/ fra/ principal/ agent/ teorien/ er/ formålet/ med/

revisionspåtegningen/at/informere/principale/om/årsregnskabets/kvalitet,/hvormed/principalen/kan/

kontrollere/agentens,/ledelsens,/handlinger./For/at/principalen/kan/vurdere,/om/revisor/overholder/

den/aftale/revisionsarbejde,/skal/revisor/beskrive,/hvordan/revisionen/er/udført./Disse/krav/opfyldes/

i/ revisionspåtegningen/ via/ afsnittene/ konklusionen/ og/ revisors/ ansvar,/ både/ via/ den/ nuværende/

revisionspåtegning/ samt/ IAASB’s/ og/ EU+kommissionens/ forslag/ til/ en/ ny/ revisionspåtegning./Den/

største/forskel/mellem/disse/to/revisionspåtegningsmodeller/er/strukturen/samt/hvor/uddybende,/

den/ skal/ være./ Hvormed/ det/ kan/ diskuteres,/ hvilken/ model/ der/ tilfredsstiller/ principalen/ bedst/

muligt,/da/det/er/principalen,/der/er/modtager/af/påtegningen,/jf./figur/3.2.//

Ud/ fra/ undersøgelserne/ ses/ det/ ud/ fra/ figur/ 10.4.1.,/ at/ der/ generelt/ er/ en/ tendens/ om,/ at/

holdningen/ til/ den/ nuværende/ revisionspåtegning/ indhold/ er,/ at/ den/ er/ tilstrækkelig/ for/ at/

kommunikere/ revisionens/ konklusion/ tilfredsstilleden./ Derudover/ er/ der/ ligeledes/ en/ generel/

tendens/om/enighed/om,/hvad/ revisionspåtegningen/bør/ indeholde/ud/ fra/ figur/10.4.2./Derimod/

indikerer/ besvarelserne/ til,/ hvorvidt/ respondenterne/ synes,/ at/ revisionspåtegningen/ bør/ være/

mere/informativ,/ikke/en/generel/ensformig/holdning/blandt/respondenterne./Der/er/en/tendens/til,/

at/direktørerne/er/mere/positiv/overfor/ ideen/om,/at/gøre/revisionspåtegningen/mere/informativ,/

mens/ der/ er/ en/ tendens/ til,/ at/ revisorerne/ har/ en/ mere/ negativ/ holdning/ til,/ hvorvidt/

revisionspåtegningen/bør/være/mere/ informativ./Denne/holdning/blandt/ respondentkategorierne/

deles/ ikke/ blandt/ de/ interviewede/ personer./ Dette/ gør,/ at/ det/ vurderes,/ at/ der/ er/ en/ meget/

tvetydig/holdning/ til/ emnet,/hvormed/det/ ikke/er/muligt/ud/ fra/den/ indsamlede/data,/at/ komme/

med/ en/ generel/ indikation/ om/ hvilke/ holdninger,/ respondenterne/ har/ til/ den/ forslået/

revisionspåtegning./
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Kapitel(11(Konklusion(

Finanskrisen/ har/ som/ sagt/ sat/ spørgsmålstegn/ ved/ effekten/ af/ revisor/ og/ revisionen./ Hvorfor/ vi/

ønskede,/ at/ undersøge/ hvordan/ ledelsen/ og/ revisor/ forholder/ sig/ til/ dette./ Derfor/ opstillede/ vi/

undersøgelsesspørgsmålet://

Hvilke(forventninger(og(holdninger(er(der(til(revisor(i(dag(og(i(fremtiden(

Vi/har/opdelt/konklusionen/i/2/dele;/forventninger/og/holdninger/til/revisor/i/dag/og/forventninger/

og/holdninger/til/revisor/i/fremtiden.//

/

Vi/vil/starte/med,/at/svare/på/hvilke/forventninger/og/holdninger/vores/empiri/har/givet/os/i/forhold/

til/revisor/i/dag./

Figur"11.1.:"Forventninger"og"holdninger"til"revisors"nuværende"rolle."

/

Kilde:"Bilag"12,"s."106"

Ovenstående/ figur/ illustrer/ respondenternes/ holdninger/ og/ forventninger/ på/ tværs/ af/

respondentkategorierne/i/forhold/til/revisor/i/dag.//

/

Uafhængighed/(spm./15/og/17)/

I/forhold/reguleringen/af/uafhængighed,/hvor/EU/arbejder/med/et/forslag/der/skal/adskille/revision/

og/regnskab/for/at/øge/revisors/uafhængighed,/indikerer/respondenternes/besvarelser,/at/de/godt/

synes,/at/revision/og/rådgivning/kan/varetages/af/samme/revisionsfirma./Generelt/har/vores/empiri,/

spørgeskemakommentarer/og/interviews/indikeret,/at/ved/anvendelse/af/uafhængighedsreglerne,/

bør/der/intet/være/til/hinder/for,/at/revision/og/regnskab/ikke/kan/udføres/af/samme/revisionsfirma.//

/
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Going/concern/(spm./7/og/10)/

I/ forhold/ til/ revisors/ rolle/ ved/ going/ concern+vurderingen/ indikerer/ besvarelserne,/ at/

respondenterne/ finder,/at/ revisors/ fokus/på/going/concern/ i/dag/er/ tilstrækkeligt/ samt/at/ revisor/

besidder/ kompetencerne/ til/ at/ foretage/ denne/ vurdering./ / Vore/ interviews/ understøtter/ denne/

enighed/om,/at/revisors/rolle/i/forhold/til/going/concern/er/passende/i/dag.//

/

Revision/og/IT/(spm./26,/27/og/28)/

I/ forhold/ til/ revision/ og/ IT/ går/ vores/ spørgsmål/ på,/ hvorvidt/ revisor/ besidder/ de/ nødvendige/

kompetencer,/ for/ at/ kunne/ have/ overblikket/ i/ hele/ revisionen./ Her/ indikerer/ besvarelserne/ fra/

spørgeskemaet/svagt,/at/revisor/besidder/de/nødvendige/kompetencer,/og/dermed/kan/udnytte/de/

muligheder,/ som/ IT/ giver./ Denne/ holdning/ deler/ Per/ Kristensen/ ikke,/ da/ han/ ikke/ mener,/ at/

generalistrevisoren/ besidder/ de/ nødvendige/ kompetencer/ til,/ at/ kunne/ revidere/ IT+anvendelsen,/

trods/det/udføres/sammen/med/en/IT+specialist./Respondenterne/forventer,/at/revisor/i/dag/tager/

efteruddannelse/ i/revision/og/IT./Dette/ indgår/dog/som/en/del/af/uddannelsen/til/statsautoriseret/

revisor,/men/IT/udvikler/sig/hurtigt,/hvorfor/det/vi/antager/at/uddannelsen/hurtigt/forældes.//

/

Besvigelser/(spm./3/og/4)/

I/forhold/til/revisors/rolle/ved/besvigelser/indikerer/respondenternes/besvarelser,/at/de/forventer,/

at/revisor/har/øget/fokus/på/afdækningen/af/besvigelser,/og/at/revisors/arbejde/sikrer/afdækning/af/

besvigelser/blandt/ledende/medarbejdere./Ansvarsfordelingen/mellem/ledelsen/og/revisor/er/jf./

reguleringen/således,/at/det/primært/er/ledelsen,/der/har/ansvaret/for/at/forebygge/og/opdage/

besvigelser,/mens/det/er/revisors/ansvar,/at/opnå/en/høj/grad/af/sikkerhed/for/at/årsregnskabet/som/

helhed/er/uden/væsentlige/fejlinformationer.//

/

Skat/og/afgifter/(spm./20,/22/og/24)/

I/forhold/til/hvad/ledelsen/og/revisor/forventer/af/revisor/i/en/revision/i/forhold/til/kontrol/af/skat/og/

moms,/ indikerer/ besvarelserne,/ at/ de/ er/ enige/ med/ hinanden,/ og/ at/ de/ forventer,/ at/ revisor/

kontrollerer/virksomhedens/skat/og/moms/dog/ikke/en/kontrol/af/tallene,/men/nærmere/en/kontrol/

af/de/systemer/og/processer/virksomheden/anvender/til/udregningen/af/disse.//

/
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Revisionspåtegningen/(spm./12/og/13)/

I/ forhold/ til/ revisionspåtegningen/ som/ vi/ kender/ den/ i/ dag,/ så/ indikerer/ respondenternes/

besvarelser,/ at/ de/ er/ tilfredse/med/ revisionspåtegningens/ form/og/ indhold/ i/ dag./ Svarene/herpå/

indikerer,/ at/ respondenterne/ ikke/ ønsker/ de/ tiltag,/ som/ IAASB/ og/ EU/ arbejder/ med./

Respondenternes/ besvarelser/ indikerer,/ at/ de/ er/ tilfredse,/ med/ den/ form/ og/ det/ indhold/

revisionspåtegningen/har/ i/dag./Hvilket/bl.a./understøttes/af/Thomas/Plenborg/og/Per/Kristensen/

der/ begge/ mener,/ at/ revisionspåtegninger/ hurtigt/ bliver/ for/ lange/ og,/ / at/ man/ skal/ huske/ at/

formålet/med/revisionen,/er/at/undersøge,/hvorvidt/regnskabet/giver/et/retvisende/billede/og/ikke/

mere/end/det./

/

Generelt/ indikerer/vores/empiri/at/direktører,/bestyrelsesmedlemmer/og/revisorer/har/de/samme/

forventninger/ og/ holdninger/ til/ revisor/ i/ dag/ i/ forhold/ til/ de/ spørgsmål,/ vi/ har/ stillet/ angående/

revisors/rolle/i/dag/og/den/nuværende/regulering./

/

I/forhold/til/revisors/fremtidige/rolle,/er/vores/empiri/ikke/entydig/på/samme/måde/som/empirien/til/

revisors/nuværende/rolle,/hvilket/illustreres/i/figur/11.2./

Figur"11.2:"Forventninger"og"holdninger"til"revisors"fremtidige"rolle"

/

Kilde:"Bilag"13,"s."107"

Uafhængighed/(spm./16,/18/og/19/)/

I/forhold/til/de/forslag/EU/arbejder/med/for/at/øge/revisors/uafhængighed,/indikerer/besvarelserne,/

at/disse/ikke/er/ønskede./Hverken/tvungen/firmarotation/eller/adskillelse/af/revision/og/rådgivning,/

hvilket/går/imod/EU’s/meninger./Spørgeskemabesvarelserne/støttes/op/af/de/foretagne/interviews,/
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der/ igen/mener,/at/uafhængighedsreglerne/er/ i/ stand/ til/ at/ sikre/ revisors/uafhængighed./Hvorfor/

yderligere/ regulering/ i/ fremtiden/ ikke/ er/ nødvendigt./ Hvorvidt/ reguleringen/ ønskes/ mere/

principbaseret/end/i/dag/er/svært/at/tyde,/da/ingen/klar/tendens/følger/af/besvarelserne,/da/en/stor/

andel/forholder/sig/neutralt./Lars/Kiertzner/ønsker,/at/Etisk/regler/er/de/eneste/regler,/men/EU/går/

længere/væk/fra/denne/tilgang,/hvorfor/det/ikke/synes/sandsynligt/at/vi/får/en/mere/principbaseret/

tilgang/i/fremtiden.//

/

Going/concern/(spm./9/og/11)/

Forventninger/og/holdninger/til/going/concern/i/dag/viste/at/respondenterne/finder/fokusset/i/dag/

tilstrækkeligt./Besvarelserne/på/spørgsmål/9/indikerer/respondenterne/også/forventer/at/fokusset/

på/going/concern/vil/øges/i/fremtiden./Dette/kan/der/måske/være/noget/om,/hvis/EU’s/forslag/om/et/

separat/afsnit/i/revisionspåtegningen/bliver/gennemført,/da/Lars/Kiertzner/tror/at/et/sådan/afsnit/vil/

få/revisorerne/til/at/tænke/sig/om/en/ekstra/gang.//

/

Revision/og/IT/(spm./29)/

I/forhold/til/om/der/bør/indføres/et/krav/om/efteruddannelse/i/revision/og/IT,/er/besvarelserne/delt/

næsten/ ligeligt/ mellem/ enig/helt/ enig/ og/ neutral./ Dette/ kan/ skyldes/ en/ uvidenhed/ blandt/

respondenterne/i/forhold/til/revision/og/IT./Hvilket/understøttes/af/vores/interviews,/hvor/de/fleste/

ved/revision/og/IT/sagde,/at/det/var/et/område/de/ikke/havde/meget/viden/om./Men/måske/netop/

derfor/kunne/et/krav/om/efteruddannelse/i/revision/og/IT/være/en/positiv//ting./Der/findes/dog/ikke/

umiddelbart/tegn/på/et/sådan/tiltag./

/

Besvigelser/(spm./5/og/6)/

I/ forhold/ til/ om/ fokusset/ på/ besvigelser/ skal/ øges/ i/ fremtiden,/ indikerer/ besvarelserne,/ at/ flere/

forventer/ at/ fokusset/ vil/ øges,/ mens/ færre/ synes,/ at/ det/ bør/ øges./ Umiddelbart/ er/ der/ ingen/

reguleringsmæssige/tiltag/på/vej,/hvorfor/en/ændring/ i/det/nuværende/fokus/nok/ ikke/vil/ændres/

meget.//

/

/

/
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Skat/og/afgifter/(spm./21/og/23)/

Besvarelserne/ på/ spørgsmålene/ om/ hvorvidt/ at/ der/ bør/ indføres/ et/ krav/ om/ kontrol/ af/ skat/ og/

afgifter,/indikerer/en/positivitet/overfor/forslaget,/dog/mener/Lars/Kiertzner,/at/et/lovforslag/måske/

ikke/er/anvendeligt,/men/han/finder,/at/en/vejledning/til/hvad/revisor/bør/gøre/i/forhold/til/skat/og/af/

gifter/i/en/revision,/kan/bidrage/med/noget/positivt./Der/er/dog/ikke/noget/der/umiddelbart/tyder/på/

at/dette/vil/ske.//

/

Revisionspåtegningen/(spm./14)/

Hvorvidt/respondenterne/ønsker/et/mere/informativ/revisionspåtegning/indikerer/besvarelserne/en/

spredt/mening/herom,/da/procentdelen/af/enig/helt/enig/og/uenig/helt/uenig/næsten/er/lige./Dette/

kunne/ dog/ godt/ blive/ en/ realitet/ i/ fremtiden,/ da/ dette/ allerede/ ligger/ som/ forslag/ i/ EU,/ der/

efterlyser/en/mere/informativ/revisionspåtegning.//

/

Der/ synes/ ingen/ klar/ tendens/ i/ forhold/ til/ besvarelserne/ af/ spørgsmålene/ omkring/ revisors/

fremtidige/ rolle./ En/ større/ del/ af/ besvarelserne/ forholder/ sig/ neutralt/ til/ fremtidige/ forhold/

sammenlignet/ med/ nuværende/ forhold,/ hvilket/ måske/ skyldes,/ at/ det/ er/ svært/ at/ forudsige/

fremtiden,/og/vore/respondenter/måske/især/ledelsen/ikke/har/overvejet/revisors/fremtidige/rolle/

før/de/svarede/på/vores/spørgeskema./Men/da/ ingen/kan/forudsige/fremtiden,/må/vi/vente/og/se/

denne/bringer.//

Kapitel(12(Perspektivering(

Revisors/ rolle/ i/ forhold/ til/ revision/af/et/aflagt/ regnskab/er/at/undersøge,/hvorvidt/dette/giver/et/

retvisende/ billede/ af/ virksomhedens/ økonomiske/ stilling./ Vi/ har/ i/ nærværende/ afhandling/

gennemgået/seks/områder/af/revisionen,/der/hver/især/indeholder/en/række/regler/og/krav,/hvorfor/

der/er/meget/regulering/revisor/skal/kende/til/og/tage/stilling/til./Det/kan/være/regler/omhandlende/

revisors/person/f./eks./uafhængighedsreglerne,/men/der/er/også/regler/der/regulerer/hvad/revisor/

skal/ udføre/ i/ revisionen/ f./ eks./ revisionspåtegningen./ Yderligere/ indeholder/ revisionen/ mange/

vurderinger/og/skøn/ f./eks./ skal/ revisor/vurderer/hvorvidt/ ledelsens/going/concern+anvendelse/er/

passende./ / Omfanget/ af/ regelsættet/ revisor/ skal/ håndtere/ og/ deres/ indhold/ i/ form/ af/ skøn/ og/
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vurderinger/stiller/krav/til/revisors/kompetencer./Især/da/regnskabsbrugerne/anvender/det/aflagte/

regnskab/i/deres/beslutninger/vedrørende/virksomheder,/hvorfor/revisor/pålægges/et/stort/ansvar.//

/

I/dag/har/revisorer/i/Danmark/et/ubegrænset/erstatningsansvar,/hvilket/betyder/at/der/intet/loft/er/

for/det/beløb/som/revisor/kan/sagsøges/for./Dette/forhold/har/dog/været/et/diskuteret/emne/siden/

EU/ i/2008/kom/med/en/henstilling/til/medlemslandende/om/at/ indføre/en/begrænsning/ i/ revisors/

erstatningsansvar/ i/ forhold/ til/ børsnoterede/ virksomheder./ (Kommissionens/henstilling/ af/ 5./ Juni/

2008)/ Denne/ henstilling/ er/ lavet/ på/ baggrund/ af/ en/ rapport/ EU/ fik/ lavet,/ der/ viste/ at/

revisionsfirmaerne/så/det/ubegrænsede/erstatningsansvar/som/en/udfordring/i/forhold/til/at/kunne/

tiltrække/ og/ fastholde/ kompetente/ medarbejdere./ (London/ Economics/ s./ 180)/ Denne/

problemstilling/anser/Peter/Gath/også/som/væsentlig,/da/revisionsbranchen/konkurrer/med/andre/

virksomheder/om/at/tiltrække/de/bedste/kandidater./Peter/Gath/mener/at/ for/at/kunne/tiltrække/

medarbejder/ der/ kan/ gennemskue/ og/ kontrollere/ de/ største/ virksomheder,/ og/ stå/ fast/ ved/ sine/

beslutninger,/til/trods/for/måske/omfattende/konsekvenser,/skal/revisionsbranchen/fremstå/som/en/

attraktiv/ karrierevej,/ hvor/ det/ også/ er/ attraktivt/ at/ blive./ Han/ mener/ at:/ ”uoverskuelige"

ansvarsforhold" og" truslen" om" ”mega" claims”" der" ikke" kan" afdækkes" forsikringsmæssigt," kan"

påvirke"revisionsbranchens"muligheder"for"at"tiltrække"de"mest"kvalificerede”.//(Bøg/2012)//

/

Vores/empiri/ indikerer/en/generel/ tilfredshed/med/ revisors/ rolle/ i/dag,/og/en/generel/ tilfredshed/

med/ revisor/ i/ dag./Men/ for/at/bibeholde/dette,/og/ imødekomme/ fremtidige/udfordringer/ som/ f./

eks./hvis/forslaget/om/adskillelse/af/revision/og/rådgivning/bliver/vedtaget,/er/det/endnu/vigtigere/

at/revisionsbranchen/fremstår/attraktiv,/da/revisorer/også/finder/rådgivning/interessant,/og/til/tider/

mere/interessant/end/revision.//(Bøg/2012)/Det/er/derfor/vigtigt/at/revisionsbranchen/kan/tiltrække/

de/rigtige/medarbejdere,/da/det/er/medarbejderne/og/deres/faglighed/og/kompetencer/der/udgør/

kernen/i/revisionen,/og/dem/der/sætter/kvaliteten/for/revisionen.//

/ /
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Anvendte(forkortelser(

RL:/Revisorloven/–/Lov/nr./468/af/17./Juni/2008/

ÅRL:/Årsregnskabsloven/–/Lovbekendtgørelse/nr./323/af/11./April/2011/

SEL:/Selskabsloven/–/Lovbekendtgørelse/nr./322/af/11./April/2011/

Erkl./Bkg:/Erklæringsbekendtgørelsen/–/Bekendtgørelse/nr./385/af/17./April/2013/

IAASB:/International/Auditing/and/Assurance/Standards/Board/

ISA:/International/standards/on/Auditing/

IFRS:/International/Financial/Reporting/Standards/

IAS:/International/Accounting/Standards/

IFAC:/International/Federation/of/Accountants//

REVU:/Revisionstekniske/Udvalg/

Litteraturlisten(

/ANDERSEN,/I.,/2008./Den"skinbarlige"virkelighed:"om"vidensproduktion"inden"for"
samfundsvidenskaberne."4./udgave/edn./Frederiksberg:/Samfundslitteratur./

BISGAARD,/A./and/SEEHAUSEN,/J.,/2013./Going"concern,"konkursramte"selskaber"og"revisors"
ansvar:"nu"og"i"fremtiden."Kbh.:/Foreningen/af/Statsautoriserede/Revisorer./

BLOCH/CHRISTENSEN,/M.,/HOLMSLYKKE/KRISTENSEN,/R./and/WARMING+RASMUSSEN,/B.,/2012./
Revisors"opklaring"af"besvigelser:"læren"af"praksis."1./udgave/edn./Kbh.:/Karnov/Group./

BØG,/M.S.,/2012./2020"!"er"der"en"fremtid"for"revisionsbranchen?"1/edn./Kbh.:/Foreningen/af/
Statsautoriserede/Revisorer./

BØG,/K.C./and/KIERTZNER,/L.,/2007./Professionsetik"for"revisorer."1./udgave/edn./Kbh.:/Foreningen/
af/statsautorisede/revisorer./

ELLING,/J.O.,/2010./Finansiel"rapportering:"teori"og"regulering."2./udgave/edn./Kbh.:/Gjellerup./

EU+KOMMISSIONEN,/2011./Forslag/til/Parlamentets/og/Rådets/for+/ordning/om/specifikke/krav/til/
revision/af/virksomheder/af/interesse/for/offentligheden.//

EVALD,/J./and/SCHAUMBURG+MÜLLER,/S.,/2004./Retsfilosofi,"retsvidenskab"og"retskildelære."1./
udgave/edn./Kbh.:/Jurist+/og/Økonomforbundet./

FLICK,/U.,/2009./An"introduction"to"qualitative"research."4./ed./edn./London:/SAGE./
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FÜCHSEL,/K.,/2010./Revisor"!"regulering"&"rapportering."2./udgave/edn./Kbh.:/Thomson/Reuters./

GRAM/JENSEN,/S.,/1998./Almindelig"retslære:"en"introduktion."3./udgave/edn./[Kbh.]:/Jurist+/og/
Økonomforbundet./

HANSEN,/N.M.,/MARCKMANN,/B./and/NØRREGÅRD+NIELSEN,/E.,/2008./Spørgeskemaer"i"
virkeligheden:"målgrupper,"design"og"svarkategorier."1./udgave/edn./Frederiksberg:/
Samfundslitteratur./

HEILBUTH,/C.W./and/TJAGVAD,/C.,/2008./IT!revision."4./udgave/edn./Kbh.:/Thomson/Reuters./

IAASB,/2012c./Improving"the"auditor's"report."New/York:/IFAC./

IAASB,/2012b./Agenda"Item"4F:"Auditor"Reporting"–"Preliminary"Analysis"of"the"European"
Commission’s"(EC)"Proposed"Article"22"."/

IAASB,/2012a./IAASB"Strategy"and"Work"Program,"2012–2014."New/York:/IFAC./

KIERTZNER,/L.,/2012./Forventninger"om"nye"standarder"m.v."i"2012!2014."Kbh:/Foreningen/af/
Statsautoriserede/Revisorer./

KIERTZNER,/L.,/BECK,/J./and/ENGELUND,/L.,/2012./En"mere"relevant"revisionspåtegning."Kbh.:/
Foreningen/af/Statsautoriserede/Revisorer./

KROGSLUND/JENSEN,/P.,/2009./Revisorloven"med"kommentarer."4./udgave/edn./Kbh.:/Thomson/
Reuters./

KROGSLUND/JENSEN,/P.,/2009./Revisorloven"med"kommentarer."4./udgave/edn./Kbh.:/Thomson/
Reuters./

KVALE,/S.,/2002./Interview:/en/introduktion/til/det/kvalitative/forskningsinterview./,/pp./318/s./

KVALE,/S./and/BRINKMANN,/S.,/2009./Interview:"introduktion"til"et"håndværk."2./udgave/edn./Kbh.:/
Hans/Reitzel./

LANGSTED,/L.B.,/KRÜGER/ANDERSEN,/P./and/KIERTZNER,/L.,/2008./Revisoransvar."7./udgave/edn./
[Kbh.]:/Thomson/Reuters./

LANGSTED,/L.B.,/KRÜGER/ANDERSEN,/P./and/KIERTZNER,/L.,/2008./Revisoransvar."7./udgave/edn./
[Kbh.]:/Thomson/Reuters./

LOFT,/A./and/SLOTH/PEDERSEN,/R.,/1994./Revision:"funktion"og"vision:"et"festskrift"for"Robert"Sloth"
Pedersen."[Kbh.]:/Foreningen/af/Yngre/Revisorer./

MALHOTRA,/N.K.,/2009./Marketing"research:"an"applied"orientation."6./ed.,/Global/ed./edn./Upper/
Saddle/River,/N.J.:/Pearson/Education./
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NIELSEN,/R./and/TVARNØ,/C.D.,/2011./Retskilder"og"retsteorier."3./reviderede/udgave/edn./Kbh.:/
Jurist+/og/Økonomforbundet./

PRICEWATERHOUSECOOPERS,/2011b./Cybercrime:"protecting"against"the"growing"threat."Global"
economic"crime"survey."PricewaterhouseCoopers./

PRICEWATERHOUSECOOPERS,/2011a./Virksomhedskriminalitet"i"Danmark"2011,"The"global"
economic"crime"survey."PricewaterhouseCoopers./

RENGE,/M.,S/and/JEPSEN,/C.,/2012./Fremtidens"revisionspolitik."Revision/og/regnskab./

REVISORKOMMISSIONEN,/2002./Revisorlovgivning:"uafhængighed"og"liberalisering:"betænkning"
afgivet"af"Revisorkommissionen."Kbh.:/Økonomi+/og/Erhvervsministeriet./

RØDER,/J.,/2010./Grønbogen"om"revisionsbranchen."Kbh.:/Foreningen/af/Statsautoriserede/
Revisorer./

SKATTEREVISOREN,/2013./Nøglepersoners"personlighed"og"risikoen"for"besvigelser."Bør"der"være"
nyt"fokus"for"revisionen"af"selksabets"årsregnskab?"Skatterevisoren./

STEFFENSEN,/H.,/2011./Årsrapporten:"kommentarer"til"årsregnskabsloven."6./udgave/edn./Kbh.:/
Karnov/Group./

WARMING+RASMUSSEN,/B.,/2002./Revisor"som"offentlighedens"tillidsrepræsentant."København:/
DJØF./

Anvendt(regulering(

Revisorloven/

Årsregnskabsloven/

Selskabsloven/

Erklæringsbekendtgørelsen/

Erklæringsvejledningen/

Uafhængighedsbekendtgørelsen/

Uafhængighedsvejledningen//

ISA/200/–/Den/uafhængige/revisors/overordnede/mål/og/revisionens/gennemførelse/i/////////////

overensstemmelse/med/Internationale/Standarder/om/Revision/

ISA/230/+/Revisionsdokumentation/

ISA/240/–/Revisors/ansvar/vedrørende/besvigelser/ved/revision/af/regnskabet/
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Bilag&1:&Spørgeskema&

Page 1

Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2

1. Hvilken stilling besidder du?

2. Antal års erfaring i din nuværende stilling?

  
Indledende spørgsmål

Administrerende  direktør
  



Økonomidirektør
  



Anden  direktørstilling
  



Bestyrelsesmedlem
  



Godkendt  revisor
  



Andet  (angiv  venligst)  

<  1  år
  



1-2  år
  



3-5  år
  



6-8  år
  



8-10  år
  



11  <  år
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Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2

Som  følge  af  finanskrisen  og  flere  spektakulære  sager  om  besvigelser,  er  fokus  på  besvigelser  øget.  Formålet  med  

spørgsmålene  i  dette  afsnit  er  at  undersøge  din  forventninger  og  holdning  til  revisors  rolle  i  forhold  til  afdækning  af  

besvigelser  under  revisionen.  Yderligere  vil  vi  gerne  undersøge  dine  holdninger  til  fremtiden  i  forhold  til  revisors  

afdækning  af  besvigelser.    

3. Jeg forventer, at revisors arbejde sikrer, at besvigelser blandt ledende medarbejdere 

opdages.

4. Jeg forventer, at revisor har et øget fokus på afdækning af besvigelser efter 

finanskrisen og de sager, der har været fremme i offentligheden, fx. IT Factory

5. Jeg forventer, at revisor øger fokus på afdækning af besvigelser i fremtiden.

6. Jeg synes, at revisor skal øge fokus på afdækning af besvigelser i fremtiden. 

  
Besvigelser

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

  

Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  
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Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2

I  forbindelse  med  finanskrisen  og  den  efterfølgende  stigning  i  konkurser  har  der  været  et  øget  fokus  på  going  concern,  

og  hvorvidt  revisor  i  tilstrækkelig  grad  vurderer  going  concern  korrekt.  

Formålet  med  spørgsmålene  i  dette  afsnit  er  at  undersøge  dine  holdninger  og  forventninger  til  revisors  vurdering  af  

going  concern.    

7. Jeg synes, at revisor fokuserer tilstrækkeligt på identifikation af going concern 

risikofaktorer under revisionen. 

8. Jeg forventer, at revisor inden for de seneste fem år har øget fokus på identifikation 

af going concern risikofaktorer. 

9. Jeg forventer, at revisor i fremtiden øger fokus på identifikation af going concern 

risikofaktorer.

10. Jeg synes generelt, at revisors evner til at vurdere going concern er tilstrækkelig.

  
Going concern (fortsat drift)

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  
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Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2
11. Jeg synes, at revisors vurdering af going concern i fremtiden altid skal omtales i 

revisionspåtegningen, uanset om der er væsentlige usikkerhed om going concern eller 

ej.

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

  

Evt.  kommentar  







Side!6!af!220! !

Page 5

Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2

Revisionspåtegningen  er  det  sted  i  årsrapporten,  hvor  revisor  konkluderer  på  den  udførte  revision.    

Formålet  med  spørgsmålene  i  dette  afsnit  er  at  undersøge  din  holdning  til  revisionspåtegningen.  Først  vil  der  være  

spørgsmål  til  revisionspåtegningen,  som  den  er  udformet  i  dag,  og  så  vil  der  kommer  spørgsmål,  som  bygger  på  EU  

kommissionens  og  ISAAB’s  forslag  til  en  ny  revisionspåtegning.  

12. Jeg synes, at revisionspåtegningens nuværende indhold er tilstrækkeligt for at 

kommunikere revisionens konklusion tilfredsstillende.

13. Jeg forventer, at revisor gør opmærksom på væsentlige negative forhold i 

revisorpåtegningen, selvom ledelsen retvisende gør opmærksom på forholdene i 

årsregnskabet.

14. Jeg synes, at revisionspåtegningen bør være mere informativ. Fx. kunne den 

indeholde de største revisionsmæssige udfordringer. 

  
Revisionspåtegningen

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

  

Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  
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Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2

Revisors  uafhængighed  har  været  et  omtalt  emne  inden  for  de  seneste  årtier.  Flere  erhvervsskandaler  har  lagt  til  grund  

for  dette  fokus,  herunder  Enron-sagen.  Som  følge  af  det  øgede  fokus  på  revisors  uafhængighed  har  der  været  

stramninger  i  reguleringen  i  forhold  til,  hvor  mange  arbejdsopgaver  en  revisor  må  varetage  i  forhold  til  en  klient,  samt  

relationerne  mellem  revisor  og  klient.  

Formålet  med  spørgsmålene  i  dette  afsnit  er  at  undersøge  dine  holdninger  og  forventninger  til  revisors  uafhængighed.    

15. Jeg synes, at revisor skal varetage selskabets interesser frem for samfundets 

interesser.

16. Jeg synes, at ved udskiftning af den underskrivende revisor skal den nye revisor 

komme fra et andet revisionsfirma.

17. Jeg synes, at en revisor både skal kunne yde rådgivning og revision for den samme 

klient. 

18. Jeg synes, at reguleringen om revisors uafhængighed skal være mere 

principbaseret end den er i dag.  

(Således at revisors uafhængighed vurderes ud fra den enkelte sag og i forhold til 

principper i stedet for lovskrevne begrænsninger. Metoden som de etiske regler 

anvender)

  
Uafhængighed

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  
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Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2
19. Jeg forventer, at revisor også i fremtiden kan yde rådgivning og revision for den 

samme klient. 

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

  

Evt.  kommentar  
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Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2

Reguleringen  inden  for  skat  og  afgifter  bliver  mere  og  mere  kompliceret  i  takt  med,  at  der  kommer  flere  ændringer  i  

reguleringen,  hvilket  sætter  større  krav  til  selskabets  ledelse.  I  og  med  at  reguleringen  bliver  mere  kompliceret,  er  der  

ligeledes  en  større  risiko  for,  at  der  sker  fejl,  som  kan  have  væsentlig  indvirkning  på  regnskabet.  

Formålet  med  spørgsmålene  i  dette  afsnit  er  at  undersøge  dine  holdninger  og  forventninger  til  revisor  i  forbindelse  

revisionen.    

20. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres moms korrekt? 

21. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet 

indebetter deres moms korrekt.

22. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres A-skatter 

korrekt.

23. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet 

indberetter deres A-skatter korrekt.

  
Skat og afgifter

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  
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Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2
24. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabernes prisfastsættelse af interne 

varer og ydelser koncernselskaberne imellem er prisfastsat korrekt. (Transfer pricing)

25. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabernes 

prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne imellem er prisfastsat 

korrekt. (Transfer pricing)

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

  

Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  
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Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2

Da  IT  systemer  ofte  er  komplekse,  er  revisionen  af  disse  ofte  for  komplicerede  for  den  almene  revisor  

(generelistrevisoren),  og  derfor  anvendes  der  ofte  IT  specialister  til  dette.  Dog  skal  generelistrevisoren  have  et  

kendskab  til  IT  revision,  da  det  er  en  del  af  hele  revisionen  som  generelistrevisoren  har  ansvaret  for.    

Formålet  med  spørgsmålene  i  dette  afsnit  er  at  undersøge  din  holdning  til  generelisterevisoren  i  forhold  til  revision  af  

en  virksomheds  it  systemer.    

  

  

26. Jeg synes, at generelistrevisors forståelse af IT systemers opbygning er 

tilstrækkeligt, for at generelistrevisoren kan bevare overblikket over hele revisionen. 

27. Jeg synes, at revisor formår at udnytte de muligheder som IT giver fx i form af 

dataanalyser.  

(Dataanalyse er en analyse af selskabets transaktioner med det formål at identificere 

interessante transaktioner. Fx. dubletter eller brud i bilagsrækken.) 

28. Jeg forventer, at revisor tager efteruddannelse i revision af IT-systemer.

29. Jeg synes, at der skal være krav om, at revisor skal tage efteruddannelse i revision 

af IT-systemer.

  
Revision og IT

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

Helt  uenig Uenig Neutral Enig Helt  enig

    

  

Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  





Evt.  kommentar  
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Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 2

30. Eventuelle bemærkninger til spørgeskemaet:

  

31. Vi vil gerne underbygge denne spørgeskemaundersøgelse med dybdegående 

interviews.  

 

Kunne du være interesseret i at blive interviewet?

Tusind  tak  fordi  du  ville  bruge  tid  på  at  svare  på  dette  spørgeskema.  Det  er  vigtigt  for  vores  research.    

  
Eventuelt





Ja
  



Nej
  



Hvis  ja,  angiv  venligst  din  mail    







Side!13!af!220! !

Bilag&2:&Introduktionsbrev&til&respondenterne&i&runde&1&(ringet&op)&
Introduktionsbrev.. .
.
Tak!for!at!du!har!lyst!til!at!deltage!i!vores!spørgeskemaundersøgelse.!!!
Det!tager!ca.!10!min.!at!besvare.!
!
Revisors.nuværende.og.fremtidige.rolle.i.forbindelse.med.revisionen.af.årsregnskaber...
Revisors!rolle!er!i!kontant!udvikling.!I!dette!spørgeskema!defineres!revisor!som!en!godkendt!
revisor!i!Danmark.!Vi!er!interesseret!i!at!afdække!dine!forventninger!og!holdninger!til!
revisors!nuværende!og!fremtidige!rolle!i!samfundet,!særligt!inden!for!følgende!emner:!

1. Besvigelser!
2. Going!concern!
3. Revisionspåtegningen!
4. Uafhængighed!
5. Revision!og!IT!
6. Skat!og!afgifter!

Vigtig.information..
Spørgeskemaet!er!primært!opbygget!på!forventning!og!holdningsspørgsmål,!hvorfor!det!er!
vigtigt!at!du!er!opmærksom!på,!at!nogle!spørgsmål!spørger!ind!til!dine!forventninger,!via!”jeg!
forventer!spørgsmål”,!og!andre!til!dine!holdninger,!via!”jeg!synes!spørgsmål”.!Denne!sondring!
er!vigtig,!da!man!kan!f.eks.!forvente!at!regeringen!gør!X,!samtidig!med!at!man!synes!at!
regeringen!burde!gøre!Y.!
Din!besvarelse!er!fuldt!ud!anonymt,!vi!kan!derfor!ikke!linke!dig!til!din!besvarelse.!!
Du!og!din!virksomhed!er!udvalgt!tilfældigt!sammen!med!100!andre!direktører,!
bestyrelsesmedlemmer!og!revisorer.!
!
Spørgeskemaet!vil!blive!benyttet!til!at!afdække!forventningerne!og!holdningerne!til!revisors!
nuværende!og!fremtidige!rolle.!Undersøgelsens!resultat!vil!blive!benyttet!til!at!opnå!en!viden!
om!hvilke!forventninger!og!holdninger!henholdsvis!direktører,!bestyrelsesmedlemmer!eller!
revisorer!har!til!revisors!nuværende!og!fremtidige!rolle.!!
!
På!baggrund!af!resultatet!vil!det!være!muligt!for!os,!at!indikere!hvilken!retning!revisors!
fremtidige!rolle!bør!gå,!for!bedst!muligt!at!kunne!tilfredsstille!direktører,!
bestyrelsesmedlemmer!og!revisorer.!!
!
Undersøgelsen!kan!startes!ved!trykke!på!dette!internetlink:!
https://www.surveymonkey.com/s/CT5SCGN!
!
Har!du!spørgsmål!så!kontakt!Mette!på!27!85!07!98!eller!Anja!på!60!14!72!18!
!
På!forhånd!tak!for!hjælpen!
!
Med!venlig!hilsen!!
Mette!Vesterager!! ! Anja!Hauge!Nielsen!
Cand.merc.aud]studerende! Cand.merc.aud]studerende!
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Bilag&3:&Introduktionsbrev&til&respondenterne&i&runde&2&(ingen&kontakt&før&udsendelse)&
 
Kære xxx,  
 
Vi er to cand.merc.aud-studerende, der er ved at skrive vores afhandling inden for revision og regnskab.  
 
Afhandlingens emne er; udviklingen i revisors rolle, samt revisors fremtidige rolle i forbindelse med revision af 
årsregnskaber.  
Formålet er at afdække dine forventninger og holdninger til revisor i forbindelse med revision af et årsregnskab.  
 
Xxx A/S blev ved hjælp af en tilfældighedsgenerator udvalgt til at indgå i vores spørgeskemaundersøgelse. Du er 
interessant for os, da du er bestyrelsesmedlem i Xxx A/S, og dermed har erfaring med revision og revisors rolle.  
 
Vi håber du har interesse i at deltage, det vil være en stor hjælp for vores afhandling. Det tager ca. 10 min at besvare.  
 
Revisors rolle er i kontant udvikling. I dette spørgeskema defineres revisor som en godkendt revisor i Danmark. Vi er 
interesseret i at afdække dine forventninger og holdninger til revisors nuværende og fremtidige rolle i samfundet, særligt 
inden for følgende emner:  
1. Besvigelser  
2. Going concern  
3. Revisionspåtegningen  
4. Uafhængighed  
5. Revision og IT  
6. Skat og afgifter  
 
Vigtig information  
 
Spørgeskemaet er primært opbygget på forventning og holdningsspørgsmål, hvorfor det er vigtigt at du er opmærksom 
på, at nogle spørgsmål spørger ind til dine forventninger, via ”jeg forventer spørgsmål”, og andre til dine holdninger, via 
”jeg synes spørgsmål”. Denne sondring er vigtig, da man kan f.eks. forvente at regeringen gør X, samtidig med at man 
synes at regeringen burde gøre Y.  
Din besvarelse er fuldt ud anonymt, vi kan derfor ikke linke dig til din besvarelse.  
Du og din virksomhed er udvalgt tilfældigt sammen med 100 andre direktører, bestyrelsesmedlemmer og revisorer.  
 
Spørgeskemaet vil blive benyttet til at afdække forventningerne og holdningerne til revisors nuværende og fremtidige 
rolle. Undersøgelsens resultat vil blive benyttet til at opnå en viden om hvilke forventninger og holdninger henholdsvis 
direktører, bestyrelsesmedlemmer eller revisorer har til revisors nuværende og fremtidige rolle.  
 
På baggrund af resultatet vil det være muligt for os at indikere, hvilken retning revisors fremtidige rolle bør gå for bedst 
muligt at kunne imødekomme forventningerne fra direktører, bestyrelsesmedlemmer og revisorer.  
 
Undersøgelsen kan startes ved trykke på dette internetlink:  
https://da.surveymonkey.com/s.aspx  
 
Har du spørgsmål så kontakt Anja på 60 14 72 18 eller Mette på 27 85 07 98  
 
På forhånd tak for hjælpen  
 
Med venlig hilsen  
 
Mette Vesterager                         Anja Hauge Nielsen                            
Cand.merc.aud-studerende   Cand.merc.aud-studerende  
 
Bemærk: Hvis du ikke ønsker at modtage flere emails fra os, skal du klikke på nedenstående link, hvorefter du 
automatisk bliver fjernet fra mailinglisten.  
https://da.surveymonkey.com/optout.aspx 
!
!
!
!
!
!
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Bilag&4:&Påmindelsesbrev&&
!
Kære xxx,  
 
Vi har tidligere kontaktet dig i forbindelse med vores spørgeskemaundersøgelse, som skal danne fundamentet i vores 
afhandling.  
 
Vi håber meget at du vil afsætte 10 minutter til at besvare vores spørgeskema. Dette vil være en kæmpe hjælp for os og 
vores afhandling.  
 
Afhandlingens emne er; udviklingen i revisors rolle, samt revisors fremtidige rolle i forbindelse med revision af 
årsregnskaber.  
Formålet er at afdække dine forventninger og holdninger til revisor i forbindelse med revision af et årsregnskab.  
 
Revisors rolle er i kontant udvikling. I dette spørgeskema defineres revisor som en godkendt revisor i Danmark. Vi er 
interesseret i at afdække dine forventninger og holdninger til revisors nuværende og fremtidige rolle i samfundet, særligt 
inden for følgende emner:  
1. Besvigelser  
2. Going concern  
3. Revisionspåtegningen  
4. Uafhængighed  
5. Revision og IT  
6. Skat og afgifter  
 
Vigtig information  
 
Spørgeskemaet er primært opbygget på forventning og holdningsspørgsmål, hvorfor det er vigtigt at du er opmærksom 
på, at nogle spørgsmål spørger ind til dine forventninger, via ”jeg forventer spørgsmål”, og andre til dine holdninger, via 
”jeg synes spørgsmål”. Denne sondring er vigtig, da man kan f.eks. forvente at regeringen gør X, samtidig med at man 
synes at regeringen burde gøre Y.  
Din besvarelse er fuldt ud anonymt, vi kan derfor ikke linke dig til din besvarelse.  
Du og din virksomhed er udvalgt tilfældigt sammen med 100 andre direktører, bestyrelsesmedlemmer og revisorer.  
 
Spørgeskemaet vil blive benyttet til at afdække forventningerne og holdningerne til revisors nuværende og fremtidige 
rolle. Undersøgelsens resultat vil blive benyttet til at opnå en viden om hvilke forventninger og holdninger henholdsvis 
direktører, bestyrelsesmedlemmer eller revisorer har til revisors nuværende og fremtidige rolle.  
 
På baggrund af resultatet vil det være muligt for os at indikere, hvilken retning revisors fremtidige rolle bør gå for bedst 
muligt at kunne imødekomme forventningerne fra direktører, bestyrelsesmedlemmer og revisorer.  
 
Undersøgelsen kan startes ved trykke på dette internetlink:  
https://da.surveymonkey.com/s.aspx  
 
Har du spørgsmål så kontakt Anja på 60 14 72 18 eller Mette på 27 85 07 98  
 
På forhånd tak for hjælpen  
 
Med venlig hilsen  
 
Mette Vesterager                         Anja Hauge Nielsen                            
Cand.merc.aud-studerende   Cand.merc.aud-studerende  
 
Bemærk: Hvis du ikke ønsker at modtage flere emails fra os, skal du klikke på nedenstående link, hvorefter du 
automatisk bliver fjernet fra mailinglisten.  
https://da.surveymonkey.com/optout.aspx 
!
!
!
!
!
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Bilag&5:&Direktør&besvarelserne&fra&runde&1

&

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

36,4% 4
18,2% 2
9,1% 1
0,0% 0
0,0% 0

36,4% 4
11

0

Numb
er

Response Date
Andet 
(angiv 
venligst)

Categories

1 maj 22, 2013 6.37 f.m. controller
2 maj 14, 2013 12.58 e.m. Finance Controller
3 maj 13, 2013 9.43 f.m. Økonomichef
4 maj 7, 2013 12.29 e.m. regnskabschef

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

9,1% 1
18,2% 2
9,1% 1

27,3% 3
9,1% 1

27,3% 3
11

0

Andet (angiv venligst)

besvaret spørgsmål
ubesvaret spørgsmål

Administrerende direktør

1-2 år
< 1 år

11 < år

Svarmuligheder

Godkendt revisor
Bestyrelsesmedlem

8-10 år

1. Hvilken stilling besidder du?

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

Anden direktørstilling

6-8 år

ubesvaret spørgsmål

Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i 
fremtiden

2. Antal års erfaring i din nuværende stilling?

Økonomidirektør

3-5 år
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Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 2 0 3 4 1,00 11
1

11
0

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 6.50 f.m. Ansvar for den interne kontrol er hos ledelsen, og dermed ansvar for at mindske risiko for besvigelser.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 0 3 4 3 1,00 11
1

11
0

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 10, 2013 6.05 f.m. Det burde ikke påvirkes af den økonomiske situation.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 0 3 5 2 1,00 11
0

11
0

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

3. Jeg forventer, at revisors arbejde sikrer, at besvigelser blandt ledende medarbejdere opdages.

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

Evt. kommentar

5. Jeg forventer, at revisor øger fokusset på afdækning af besvigelser i fremtiden.

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

4. Jeg forventer, at revisor har øget fokusset på afdækning af besvigelser efter finanskrisen og de sager, der har været fremme i offentligheden, fx. IT Factory
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Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 0 4 4 2 1,00 11
0

11
0

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 2 5 4 1,00 11
2

11
0

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 7.01 f.m.

2 maj 13, 2013 9.58 f.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 8 2 1 1,00 11
0

11
0

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål
ubesvaret spørgsmål

7. Jeg synes, at revisor fokuserer tilstrækkeligt på identifikation af going concern risikofaktorer under revisionen.

Evt. kommentar

Svarmuligheder

8. Jeg forventer, at revisor inden for de seneste fem år, har øget fokusset på going concern.

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

6. Jeg synes, at revisor skal øge fokusset på afdækning af besvigelser i fremtiden.

som regnskabsanalytiker er det mit indtryk at revisorer generelt sætter focus på specielle risici vedr. going concern 
gennem henvisninger i erklæring eller ledelsesberetning.
Vi er ikke en typisk virksomhed, men er underlagt Vandsektorloven med Prisloft og Benchmarking og "hvile i sig selv" 
princippet.
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Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 8 1 2 1,00 11
0

11
0

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 2 6 1 1,00 11
0

11
0

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 1 5 2 1 1,00 11
0

11
0

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 2 2 5 1 1,00 11
1

11
0

9. Jeg forventer, at revisor i fremtiden øger fokusset på identifikation af going concern risikofaktorer.

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål
ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

10. Jeg synes, at revisors evner til at vurdere going concern er tilstrækkelig.

Evt. kommentar

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

11. Jeg synes, at revisors vurdering af going concern i fremtiden altid skal omtales i revisionspåtegningen, uanset om det er væsentlige usikkerhed om going 
concern eller ej.

Svarmuligheder

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

12. Jeg synes, at revisionspåtegningens nuværende indhold er tilstrækkeligt for at kommunikere revisionens konklusion tilfredsstillende.

ubesvaret spørgsmål
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Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 7.53 f.m. Synes at nyværende indhold er for standardiseret og formel.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 0 1 6 3 1,00 11
1

11
0

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 7.53 f.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 2 5 2 1,00 11
1

11
0

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 7.53 f.m. Der bør focuseres på væsentlige forhold, fremfor formalia jfr. debat om "Cutting Clutter" i årsrapporten.

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

14. Jeg synes, at revisionspåtegningen bør være mere informativ. Fx. kunne den indeholde de største revisionsmæssige udfordringer.

besvaret spørgsmål

13. Jeg forventer, at revisor gør opmærksom på væsentlige negative forhold i revisorpåtegningen, selvom ledelsen retvisende gør opmærksom på forholdene 
i årsregnskabet.

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Revisor bør henvise til væsentlige forhold som har haft betydning for "blank" påtegning, og henvise til hvor forholdet er 
omtalt i årsrapporten.
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Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 5 3 1 1,00 11
2

11
0

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 8.08 f.m.

2 maj 8, 2013 11.30 f.m. Dog ikke i sager omkring bevidst omgåelse af lovgivning eller i sager om besvigelse

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

3 2 5 1 0 1,00 11
1

11
0

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 8.08 f.m. Det må afhænge af konkrete forhold, ikke nødvendigvis fra andet firma.

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar
besvaret spørgsmål

16. Jeg synes, at ved udskiftning af den underskrivende revisor, skal den nye revisor komme fra et andet revisionsfirma.

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Svarmuligheder

15. Jeg synes, at revisor skal varetage selskabets interesser frem for samfundets interesser.

ubesvaret spørgsmål

Revisor skal give ledelse og aktionærer sikkerhed for at den af ledelsen udarbejdede årsrapport giver et retvisende og 
informativt billede af selskabets økonomiske forhold, samt sikre at relevant lovgivning er overholdt, hvilket også er i 
samfundets interesse.
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Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 0 7 3 1,00 11
1

11
0

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 8.08 f.m. Hvis kompetencen er tilstede - så ja.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 5 5 1 1,00 11
0

11
0

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 6 4 1,00 11
1

11
0

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 8.08 f.m. Hvis kompetencen er tilstede - så ja.

17. Jeg synes, at en revisor både skal kunne yde rådgivning og revision, for den samme klient.

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

19. Jeg forventer, at revisor også i fremtiden kan yde rådgivning og revision for den samme klient.

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Evt. kommentar

Svarmuligheder

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

18. Jeg synes, at reguleringen om revisors uafhængighed skal være mere principbaseret end den er i dag.  (Således at revisors uafhængighed vurderes ud 
fra den enkelte sag og i forhold til principper i stedet for lovskrevne begrænsninger. Metoden som de etiske regler anvender)

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder
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Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 2 3 1 3 1,00 10
1

10
1

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 8.28 f.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 3 2 2 2 1,00 10
1

10
1

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 8.28 f.m. Tilstrækkeligt at revisor checker at der betales til tiden.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 4 1 3 1,00 10
1

10
1

22. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres A-skatter korrekt.

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

21. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet indebetter deres moms korrekt.

besvaret spørgsmål

20. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres moms korrekt?

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

Revisor skal kontrollere at de interne kontroller i forretningsgangene er tilstrækkelige, samt at de nødvendige 
kompetencer er tilstede i selskabet - til at sikre korrekt indberetning af moms.

Svarmuligheder



Side%24%af%220% %
%

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 8.28 f.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 2 4 2 1 1,00 10
1

10
1

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 8.28 f.m. Tilstrækkeligt at revisor checker at der betales til tiden.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 3 3 2 1,00 10
1

10
1

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 8.28 f.m. Det er selskabets ansvar at TP dokumentation er tilgængelig.

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

24. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabernes prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne imellem, er prisfastsat korrekt. 
(Transfer pricing)

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

23. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet indberetter deres A-skatter korrekt.

besvaret spørgsmål

Revisor skal kontrollere at de interne kontroller i forretningsgangene er tilstrækkelige, samt at de nødvendige 
kompetencer er tilstede i selskabet - til at sikre korrekt indberetning af A-skat.

Evt. kommentar
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Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 6 1 1 1,00 10
1

10
1

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 8.28 f.m. Synes de nugældende regler er ok, revisor bør påtale hvis dokumentation ikke er udarbejdet.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 4 5 0 1,00 10
1

10
1

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 8.13 f.m. G. revisor bør focusere på at afdække og vurdere IT risici fremfor den dybdegående revision af IT systemer.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 4 5 0 1,00 10
0

10
1

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

25. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabernes prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne 
imellem, er prisfastsat korrekt. (Transfer pricing)

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

27. Jeg synes, at revisor formår at udnytte de muligheder som IT giver fx i form af dataanalyser.  (Dataanalyse er en analyse af selskabets transaktioner, med 
det formål at identificere interessant transaktioner. Fx. dubletter eller brud i bilagsrækken.)

Evt. kommentar

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

26. Jeg synes, at generelistrevisors forståelse af IT systemers opbygning er tilstrækkeligt, for at generelistrevisoren kan bevare overblikket over hele 
revisionen.

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

Svarmuligheder
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Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 5 4 1 1,00 10
1

10
1

Numb
er

Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 8.13 f.m. Med focus på IT risici mere end systemer.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 6 1 1 1,00 10
0

10
1

Besvarelser 
Antal

1
1

10

Numb
er

Response Date
Response 
Text

Categories

1 maj 8, 2013 11.06 f.m.

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

Svarmuligheder

29. Jeg synes, at der skal være krav om at revisor skal tage efteruddannelse i revision af IT-systemer.

besvaret spørgsmål

28. Jeg forventer, at revisor tager efteruddannelse i revision af IT-systemer.

Evt. kommentar

Som administrerende direktør for en mellemstor virksomhed er mit fokus

1) at overholde de mest vigtige love, så bestyrelsen og jeg selv overholder vores ansvar

ubesvaret spørgsmål

30. Eventuelle bemærkninger til 

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål



Side%27%af%220% %
%

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

10,0% 1
90,0% 9

2
10

1

Numb
er

Response Date

Hvis ja, 
angiv 
venligst din 
mail

Categories

1 maj 22, 2013 8.33 f.m. jst@ncc.dk
2 maj 8, 2013 11.33 f.m. Jeg har simpelthen ikke været ansat længe nok i min nuværende stilling til, at det giver mening

Hvis ja, angiv venligst din mail
Nej

Svarmuligheder

Ja

31. Vi vil gerne underbygge denne spørgeskemaundersøgelse 

besvaret spørgsmål
ubesvaret spørgsmål



Side%28%af%220% %

Bilag&6:&Direktør&besvarelser&fra&runde&2

&

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

38,5% 10
42,3% 11
19,2% 5
3,8% 1
0,0% 0

5
26

0

Number Response Date
Andet (angiv 
venligst)

Categories

1 maj 22, 2013 12.23 e.m. Økonomichef
2 maj 13, 2013 12.01 e.m. Økonomichef
3 maj 13, 2013 6.20 f.m. Økonomichef
4 maj 10, 2013 9.53 f.m. COO
5 maj 10, 2013 6.25 f.m. Vice adm. direktør

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

11,5% 3
7,7% 2

30,8% 8
23,1% 6
7,7% 2

19,2% 5
26

0

Andet (angiv venligst)

11 < år

Administrerende direktør

< 1 år

Godkendt revisor

8-10 år

Svarmuligheder

Svarmuligheder

Bestyrelsesmedlem

6-8 år

1. Hvilken stilling besidder du?

2. Antal års erfaring i din nuværende stilling?

Anden direktørstilling

3-5 år

Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i 
fremtiden 2

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

Økonomidirektør

1-2 år



Side%29%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 3 3 12 8 1,00 26
4

26
0

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 11.54 f.m.

2 maj 13, 2013 7.52 f.m. Besvigelser findes næsten aldrig af Revisor, men af virksomhedens egne folk

3 maj 13, 2013 6.36 f.m.

4 maj 10, 2013 12.42 e.m. Som direktør kan man ikke aflevere dette ansvar ved revisionen

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 7 10 8 1,00 26
1

26
0

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 11.54 f.m. Se tidligere kommentar

3. Jeg forventer, at revisors arbejde sikrer, at besvigelser blandt ledende medarbejdere opdages.

ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

4. Jeg forventer, at revisor har et øget fokus på afdækning af besvigelser efter finanskrisen og de sager, der har været fremme i offentligheden, fx. IT 
Factory

besvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Svarmuligheder

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Grundlæggende er det dog en sikring af det daglige kontrolmiljø, som skal være garant for, at besvigelser ikke finder 
sted. Så ledelse, forretningsgange, overholdelse af politikker osv. er helt centrale forhold. Revisor skal selvfølgelig 
være opmærksom på de trends, der er i tiden, men er ikke en garanti for, at besvigelser opdages.

Jeg forventer ikke på baggrund af min erfaring, at deres arbejde er grundigt og dybt nok til at være istand til at sikre 
mod besvigelser blandt ledende medarbedere kan opdages. De har mere fokus på at få opfyldt deres interne 
revisionsmål, afdække deres risiko ved at udfylde deres revisions databaser. At jeg omvendt håbede, at revisors 
arbejde sikrede om besvigelser er en anden sag, end min forventning.



Side%30%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 3 11 8 4 1,00 26
2

26
0

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 6.36 f.m.
2 maj 10, 2013 12.42 e.m. Jeg mener det nuværende fokus er tilfredsstillende

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 3 15 5 3 1,00 26
2

26
0

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 6.36 f.m.

2 maj 10, 2013 12.42 e.m.

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

6. Jeg synes, at revisor skal øge fokus på afdækning af besvigelser i fremtiden.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

5. Jeg forventer, at revisor øger fokus på afdækning af besvigelser i fremtiden.

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

Jeg tror, at de fleste virksomheder er grundlæggende så kompliceret, at i den korte tid revisor er tilstede og reviderer 
er det ikke muligt at opnå en tilstrækkelig forståelse af forretningen, forretningsgangene og den daglige drift til at de 
ville kunne gennemskue, hvor medarbejdere kan / ville kunne begå svig.

Hvis jeg kunne få de samme ydelser i dag inklusiv den øgede fokus på afdæning af besvigelser for samme honorar, 
så synes jeg at revisor skal øge fokus. Jeg tror, at de fleste virksomheder er grundlæggende så kompliceret, at i den 
korte tid revisor er tilstede og reviderer er det ikke muligt at opnå en tilstrækkelig forståelse af forretningen, 
forretningsgangene og den daglige drift til at de ville kunne gennemskue, hvor medarbejdere kan / ville kunne begå 
svig.

Der er gennem det nuværende revisonssystem tilstrækkeligt fokus på interne processer, som skal kunne modvirke 
svig. Øget indsats på området vil give et bureaukrati, som ikke står mål med gevinsterne



Side%31%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 7 14 3 1,00 25
2

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 6.39 f.m.

2 maj 12, 2013 5.14 e.m. Jeg ved ikke præcis, hvad goin concern betyder

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 0 10 12 2 1,00 25
1

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 11.58 f.m.

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

8. Jeg forventer, at revisor inden for de seneste fem år har øget fokus på identifikation af going concern risikofaktorer.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

7. Jeg synes, at revisor fokuserer tilstrækkeligt på identifikation af going concern risikofaktorer under revisionen.

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

De fokuserer på risikofaktorerne og i det tilfælde at der er going concern issues, fokuserer de efterfølgende mindst 
lige så meget på, at hjælpe kunden med mere eller mindre solid dokumentation, til at understøtte going concern

Det er vigtigere end nogensinde, at revisor er i stand til at se frem i tid i relation til en klients forretningsmodel, da 
livscyklus for visse forretningsmodeller er blevet væsentligt forkortet.



Side%32%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 0 8 15 0 1,00 24
0

24
2

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 5 7 13 0 1,00 25
0

25
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

6 2 6 10 1 1,00 25
1

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 11.58 f.m.

ubesvaret spørgsmål

10. Jeg synes generelt, at revisors evner til at vurdere going concern er tilstrækkelig.

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

9. Jeg forventer, at revisor i fremtiden øger fokus på identifikation af going concern risikofaktorer.

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

Ja - og nej. Vi skal passe på, at ikke alt skal stå i en påtegning. På den anden side er påtegningen ofte en 
"standard", som kunne forventes kendt og så kunne man bruge "pladsen" på mere relevante forhold!!! (der er for 
meget "box-ticking")

11. Jeg synes, at revisors vurdering af going concern i fremtiden altid skal omtales i revisionspåtegningen, uanset om der er væsentlige usikkerhed om 
going concern eller ej.

Svarmuligheder



Side%33%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 3 9 8 4 1,00 25
2

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 22, 2013 12.26 e.m.

2 maj 13, 2013 6.41 f.m. Jeg synes, at revisionspåtegningen er alt for overordnet og slet ikke dækkende.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 4 4 12 5 1,00 25
0

25
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 9 5 9 1 1,00 25
0

25
1

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

12. Jeg synes, at revisionspåtegningens nuværende indhold er tilstrækkeligt for at kommunikere revisionens konklusion tilfredsstillende.

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

13. Jeg forventer, at revisor gør opmærksom på væsentlige negative forhold i revisorpåtegningen, selvom ledelsen retvisende gør opmærksom på 
forholdene i årsregnskabet.

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

14. Jeg synes, at revisionspåtegningen bør være mere informativ. Fx. kunne den indeholde de største revisionsmæssige udfordringer.

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

Evt. kommentar

Påtegningen er alt for omfattende og bliver ikke læst i sin helhed. Der er kun fokus på en ren påtegning eller en 
påtegning med forbehold og i sidste tilfælde, vil påtegningen nok blive læst mere detaljeret.



Side%34%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 8 7 8 0 1,00 25
3

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 28, 2013 7.23 f.m. At varetage selskabets interesse er vel også at varetage samfundets interesse - arbejdspladser, skatteprovenu etc.

2 maj 13, 2013 12.04 e.m.

3 maj 13, 2013 7.13 f.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

4 7 8 5 1 1,00 25
1

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 12.04 e.m. Det bør - hvis det er et seriøst revisionsfirma - ikke være noget problem.

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

15. Jeg synes, at revisor skal varetage selskabets interesser frem for samfundets interesser.

16. Jeg synes, at ved udskiftning af den underskrivende revisor skal den nye revisor komme fra et andet revisionsfirma.

ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Revisoren skal varetage aktionærenes interesser - først og fremmest ved at sikre at regnskabet er korrekt og 
informativt. "Selskabets interesser" er jo en blanding af medarbejdernes, topledelsens, bestyrelsens og 
aktionærernes interesser, som ikke altid er sammenfaldende.

Revisor er bestyrelsens repræsentant, dvs. ejernes repræsentant. Derudover skal revisor jo også leve op til 
lovgivningen i ørvrigt og deremd også varetage andre interessenters interesser. Så det er en "både og" - situation, 
som jeg ser det.



Side%35%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 2 20 2 1,00 25
1

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 12.04 e.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 0 13 8 3 1,00 25
1

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 12.04 e.m. Det må bero på en konkret vurdering af en eksekvering af et sådant forslag. Lyder interessant.

ubesvaret spørgsmål

17. Jeg synes, at en revisor både skal kunne yde rådgivning og revision for den samme klient.

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

18. Jeg synes, at reguleringen om revisors uafhængighed skal være mere principbaseret end den er i dag.  (Således at revisors uafhængighed vurderes ud 
fra den enkelte sag og i forhold til principper i stedet for lovskrevne begrænsninger. Metoden som de etiske regler anvender)

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Man kan ikke revidere sine egne råd ordentligt. Det er ikke god governance. Men hvis det er indenfor områder, som 
ikke konflikter, så OK.



Side%36%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 3 19 2 1,00 25
1

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 12.04 e.m. Hvis det ikke konflikter, så OK.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 5 3 15 2 1,00 25
1

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 12.09 e.m. Mener, det skal aftales særskilt - metoder osv. skal selvfølgelig checkes af revisor, men konkret kontrol vel næppe

20. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres moms korrekt?

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

19. Jeg forventer, at revisor også i fremtiden kan yde rådgivning og revision for den samme klient.

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål



Side%37%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 9 4 12 0 1,00 25
2

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 12.09 e.m.

2 maj 13, 2013 7.14 f.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 3 3 17 2 1,00 25
1

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 12.09 e.m. En del af afstemning af lønafstemninger

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

22. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres A-skatter korrekt.

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

21. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet indebetter deres moms korrekt.

Skal alle andre betalinger så også kontrolleres? Metoderne skal checkes og hvis noget ser forkert ud skal der gøres 
opmærksom på det  - ellers en selvstændig aftale.

Kravet giver mening, hvis det kan medføre en administrativ lettelse hos Skat, der så kan gå mere stikprøvevis til 
værks. Ellers kan det være lige meget.



Side%38%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 7 5 13 0 1,00 25
0

25
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 2 6 15 1 1,00 25
1

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 12.09 e.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 6 9 8 0 1,00 25
0

25
1

23. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet indberetter deres A-skatter korrekt.

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

24. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabernes prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne imellem er prisfastsat korrekt. 
(Transfer pricing)

Evt. kommentar

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Svarmuligheder

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

25. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabernes prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne 
imellem er prisfastsat korrekt. (Transfer pricing)

Skal forholde sig til om der skal være en tranfer pricing dokumentation og om eventulle overordnede principper, men 
eller s er det ekstra...

besvaret spørgsmål



Side%39%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 3 8 11 2 1,00 25
1

25
1

Number Response Date
Evt. 
kommentar

Categories

1 maj 13, 2013 6.49 f.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 7 10 7 1 1,00 25
0

25
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 2 7 15 1 1,00 25
0

25
1

Svarmuligheder

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

26. Jeg synes, at generelistrevisors forståelse af IT systemers opbygning er tilstrækkeligt, for at generelistrevisoren kan bevare overblikket over hele 
revisionen.

28. Jeg forventer, at revisor tager efteruddannelse i revision af IT-systemer.

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Evt. kommentar

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

27. Jeg synes, at revisor formår at udnytte de muligheder som IT giver fx i form af dataanalyser.  (Dataanalyse er en analyse af selskabets transaktioner 
med det formål at identificere interessante transaktioner. Fx. dubletter eller brud i bilagsrækken.)

De fleste systemer er på en eller anden måde tilpasset til den gældende virksomhed, og derfor mildest talt umuligt 
for en generelistrevisor at kunne have et overblik over virksomhedens IT.

besvaret spørgsmål



Side%40%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 4 12 8 1 1,00 25
0

25
1

Besvarelser 
Antal

4
4

22

Number Response Date Response Text Categories

1 maj 22, 2013 8.38 f.m. spørgsmålene var svære at forstå/skille fra hinanden

2 maj 13, 2013 7.18 f.m.

3 maj 10, 2013 12.54 e.m.
4 maj 9, 2013 1.10 e.m. Virkeligt positivt, at tidsangivelsen rent faktisk holdt fint stik ;-)

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

29. Jeg synes, at der skal være krav om, at revisor skal tage efteruddannelse i revision af IT-systemer.

Svarmuligheder

30. Eventuelle bemærkninger til spørgeskemaet:

Evt. kommentar

Jeg synes de amerikanske skandaler og senere IT-factory har givet rigeligt med ekstra garderinger og forbehold fra 
revisorernes side. Det vil være mere konstruktivt for det danske erhvervsliv, hvis revisionen i højere grad brugte 
ressourcerne på at understøtte forrretningen og frem for kontrol af fortiden og fx brugte flere ressourcer på at støtte 
virksomheden i at sikre en økonomistyring, der kunne gavne de forretningsmæssige beslutninger.

Generelt bliver der brugt alt for lidt tid på at kontrollere og revidere processer samt at rådgive og sparre omkring 
disse, hvilket ellers ofte vil skabe mere værdi end substansrevision og klassisk revisorfaglighed.



Side%41%af%220% %

%

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

28,0% 7
72,0% 18

8
25

1

Number Response Date
Hvis ja, angiv 
venligst din 
mail

Categories

1 maj 22, 2013 12.29 e.m. ct@gabriel.dk
2 maj 21, 2013 8.53 f.m. jeha@cphgroup.com
3 maj 13, 2013 12.11 e.m. jl@kfi.dk
4 maj 13, 2013 7.18 f.m. anse@cphgroup.com
5 maj 12, 2013 8.06 e.m. gundet travlhed kan jeg desværre ikke tilbyde interview
6 maj 10, 2013 12.54 e.m. olm@comx.dk
7 maj 10, 2013 6.29 f.m. hs@stofa.dk
8 maj 9, 2013 1.10 e.m. mhb@dannebrog.com

besvaret spørgsmål

31. Vi vil gerne underbygge denne spørgeskemaundersøgelse med 
dybdegående interviews.   Kunne du være interesseret i at blive 
interviewet?

Hvis ja, angiv venligst din mail
Nej
Ja

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder



Side%42%af%220% %

Bilag&7:&Bestyrelsesmedlemmer&besvarelser&fra&runde&1&

%

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

25,0% 1
0,0% 0
0,0% 0

75,0% 3
0,0% 0
0,0% 0

4
0

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

0,0% 0
0,0% 0

25,0% 1
0,0% 0
0,0% 0

75,0% 3
4
0

2. Antal års erfaring i din nuværende stilling?

Andet (angiv venligst)

Administrerende direktør

ubesvaret spørgsmål

Godkendt revisor

3-5 år

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

1-2 år

Bestyrelsesmedlem

1. Hvilken stilling besidder du?

11 < år

6-8 år

ubesvaret spørgsmål

< 1 år

Anden direktørstilling

Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i 
fremtiden

8-10 år

Økonomidirektør

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder



Side%43%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 0 0 1 2 1,00 4
0

4
0

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 1 2 1,00 4
0

4
0

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 1 2 1,00 4
0

4
0

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 0 3 1,00 4
0

4
0

ubesvaret spørgsmål

5. Jeg forventer, at revisor øger fokusset på afdækning af besvigelser i fremtiden.

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

3. Jeg forventer, at revisors arbejde sikrer, at besvigelser blandt ledende medarbejdere opdages.

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

6. Jeg synes, at revisor skal øge fokusset på afdækning af besvigelser i fremtiden.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

4. Jeg forventer, at revisor har øget fokusset på afdækning af besvigelser efter finanskrisen og de sager, der har været fremme i offentligheden, fx. IT Factory

Svarmuligheder

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål



Side%44%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 0 2 1 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 2 0 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 0 3 0 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 3 0 0 1,00 3
0

3
1

Evt. kommentar

8. Jeg forventer, at revisor inden for de seneste fem år, har øget fokusset på going concern.

ubesvaret spørgsmål

9. Jeg forventer, at revisor i fremtiden øger fokusset på identifikation af going concern risikofaktorer.

ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

10. Jeg synes, at revisors evner til at vurdere going concern er tilstrækkelig.

Evt. kommentar

7. Jeg synes, at revisor fokuserer tilstrækkeligt på identifikation af going concern risikofaktorer under revisionen.

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar



Side%45%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 0 1 1 0 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 0 0 3 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 0 2 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 1 1 0 1,00 3
0

3
1

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

11. Jeg synes, at revisors vurdering af going concern i fremtiden altid skal omtales i revisionspåtegningen, uanset om det er væsentlige usikkerhed om going 
concern eller ej.

12. Jeg synes, at revisionspåtegningens nuværende indhold er tilstrækkeligt for at kommunikere revisionens konklusion tilfredsstillende.

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

13. Jeg forventer, at revisor gør opmærksom på væsentlige negative forhold i revisorpåtegningen, selvom ledelsen retvisende gør opmærksom på forholdene i 
årsregnskabet.

Evt. kommentar

Svarmuligheder

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

14. Jeg synes, at revisionspåtegningen bør være mere informativ. Fx. kunne den indeholde de største revisionsmæssige udfordringer.

ubesvaret spørgsmål



Side%46%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 1 1 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 1 1 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 1 1 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 2 1 0 1,00 3
0

3
1

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

15. Jeg synes, at revisor skal varetage selskabets interesser frem for samfundets interesser.

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

18. Jeg synes, at reguleringen om revisors uafhængighed skal være mere principbaseret end den er i dag.  (Således at revisors uafhængighed vurderes ud fra den 
enkelte sag og i forhold til principper i stedet for lovskrevne begrænsninger. Metoden som de etiske regler anvender)

Evt. kommentar

16. Jeg synes, at ved udskiftning af den underskrivende revisor, skal den nye revisor komme fra et andet revisionsfirma.

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

17. Jeg synes, at en revisor både skal kunne yde rådgivning og revision, for den samme klient.



Side%47%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 2 0 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 1 1 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 1 0 1 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 0 2 1 1,00 3
0

3
1

22. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres A-skatter korrekt.

Evt. kommentar

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

20. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres moms korrekt?

Evt. kommentar

19. Jeg forventer, at revisor også i fremtiden kan yde rådgivning og revision for den samme klient.

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

21. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet indebetter deres moms korrekt.

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål



Side%48%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 2 1 0 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 1 0 1 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 2 1 0 1,00 3
0

3
1

Evt. kommentar

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

23. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet indberetter deres A-skatter korrekt.

besvaret spørgsmål

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

24. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabernes prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne imellem, er prisfastsat korrekt. (Transfer 
pricing)

Evt. kommentar

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

25. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabernes prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne imellem, 
er prisfastsat korrekt. (Transfer pricing)



Side%49%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 2 0 1,00 3
1

3
1

Number Evt. kommentar Categories

1 Hvad er en "generelistrevisor"??????

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 0 3 0 1,00 3
0

3
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 1 1 1,00 3
0

3
1

Evt. kommentar

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

27. Jeg synes, at revisor formår at udnytte de muligheder som IT giver fx i form af dataanalyser.  (Dataanalyse er en analyse af selskabets transaktioner, med det 
formål at identificere interessant transaktioner. Fx. dubletter eller brud i bilagsrækken.)

Svarmuligheder

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

28. Jeg forventer, at revisor tager efteruddannelse i revision af IT-systemer.

Response Date

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

maj 8, 2013 8.54 f.m.

26. Jeg synes, at generelistrevisors forståelse af IT systemers opbygning er tilstrækkeligt, for at generelistrevisoren kan bevare overblikket over hele revisionen.

besvaret spørgsmål



Side%50%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 1 1 1,00 3
0

3
1

Besvarelser 
Antal

1
1
3

Number Response Date
Response 
Text

Categories

1 maj 8, 2013 8.57 f.m.

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

0,0% 0
100,0% 3

0
3
1

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

29. Jeg synes, at der skal være krav om at revisor skal tage efteruddannelse i revision af IT-systemer.

31. Vi vil gerne underbygge denne spørgeskemaundersøgelse med 
dybdegående interviews.   Kunne du være interesseret i at blive 
interviewet?

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

30. Eventuelle bemærkninger til spørgeskemaet:

Evt. kommentar

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Ja
Nej
Hvis ja, angiv venligst din mail

ubesvaret spørgsmål

Hvis I vil tages alvorligt, så synes jeg I skulle se på formuleringer igen, der er alt for mange management-ord - og stavningen 
halter. Det hedder for eksempel fokus på og ikke "fokusser".



Side%51%af%220% %

Bilag&8:&Bestyrelsesmedlemmer&besvarelser&fra&runde&2

&

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

26,7% 8
16,7% 5
3,3% 1

66,7% 20
0,0% 0

3
30

0

Number Response Date
Andet (angiv 
venligst)

Categories

1 maj 15, 2013 9.44 e.m. Landmand.
2 maj 15, 2013 1.44 e.m. Bestyrelsesformand
3 maj 13, 2013 11.32 f.m. Regnskabschef

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

3,3% 1
6,7% 2

20,0% 6
10,0% 3
13,3% 4
46,7% 14

30
0

Andet (angiv venligst)

ubesvaret spørgsmål

Administrerende direktør

3-5 år

Godkendt revisor

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

1-2 år

Bestyrelsesmedlem

11 < år

1. Hvilken stilling besidder du?

< 1 år

ubesvaret spørgsmål

Anden direktørstilling

8-10 år

Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i 
fremtiden 2

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

Økonomidirektør

6-8 år

2. Antal års erfaring i din nuværende stilling?



Side%52%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 2 4 16 8 1,00 30
3

30
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 15, 2013 8.51 f.m.

2 maj 13, 2013 1.17 e.m. Ikke fuld garanti, men medvirker til at sikre.
3 maj 9, 2013 2.55 e.m. Jeg forventer det ikke, men ville gerne kunne forvente det.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 2 3 13 11 1,00 30
2

30
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 5.42 e.m.

2 maj 9, 2013 2.55 e.m. Revisorer er blevet bedre til at dække sig selv bedre ind.

Evt. kommentar

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

3. Jeg forventer, at revisors arbejde sikrer, at besvigelser blandt ledende medarbejdere opdages.

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

4. Jeg forventer, at revisor har et øget fokus på afdækning af besvigelser efter finanskrisen og de sager, der har været fremme i offentligheden, fx. IT Factory

besvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Jeg forventer ikke, at revisors arbejde er en egentlig garanti for at besvigelser opdages, men jeg forventer at en 
fagmæssig korrekt planlagt og udført revision, som afpasses efter virksomhedstypen vil kunne afdække langt de fleste 
muligheder for besvigelser.

revisor har altid haft maksimal fokus på besvigelser. virksomheder som it factory kan kun leve, ved et sammenfald af 
flere fantaster.



Side%53%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 9 14 5 1,00 30
2

30
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 5.42 e.m.

2 maj 9, 2013 2.55 e.m. Ville jeg gerne have.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 0 12 10 6 1,00 30
3

30
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 15, 2013 8.51 f.m.

2 maj 14, 2013 11.00 e.m.

3 maj 13, 2013 7.02 f.m. Krisen har ingen indflydelse på risikoen for besvigelser- de er sjældne- de forekommer altid.

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

5. Jeg forventer, at revisor øger fokus på afdækning af besvigelser i fremtiden.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

6. Jeg synes, at revisor skal øge fokus på afdækning af besvigelser i fremtiden.

Svarmuligheder

det er bestyrelserne i virksomhederne, sammen med revisor, der har denne opgave. derefter er skat udfarende 
myndighed.

Det er naturligvis navnlig for selskabet og aktionærernes skyld, men drives formentlig i lige så høj grad af hensynet til 
revisors eget omdømme. De steder, hvor besvigelser ikke er opdaget påvirke revisors omdømme i offentlighede 
negativt uanset om han ikke som sådan kan siges at have handlet forkert.
Svært at udtale sig om revisors behov for at øge indsats, da den ikke kendes idag. Blot mener jeg at de har den rette 
indsats mod afdækning af besvigelser.

besvaret spørgsmål



Side%54%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 9 14 5 1,00 30
2

30
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 5.42 e.m.

2 maj 9, 2013 2.55 e.m. Ville jeg gerne have.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 0 12 10 6 1,00 30
3

30
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 15, 2013 8.51 f.m.

2 maj 14, 2013 11.00 e.m.

3 maj 13, 2013 7.02 f.m. Krisen har ingen indflydelse på risikoen for besvigelser- de er sjældne- de forekommer altid.

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

5. Jeg forventer, at revisor øger fokus på afdækning af besvigelser i fremtiden.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

6. Jeg synes, at revisor skal øge fokus på afdækning af besvigelser i fremtiden.

Svarmuligheder

det er bestyrelserne i virksomhederne, sammen med revisor, der har denne opgave. derefter er skat udfarende 
myndighed.

Det er naturligvis navnlig for selskabet og aktionærernes skyld, men drives formentlig i lige så høj grad af hensynet til 
revisors eget omdømme. De steder, hvor besvigelser ikke er opdaget påvirke revisors omdømme i offentlighede 
negativt uanset om han ikke som sådan kan siges at have handlet forkert.
Svært at udtale sig om revisors behov for at øge indsats, da den ikke kendes idag. Blot mener jeg at de har den rette 
indsats mod afdækning af besvigelser.

besvaret spørgsmål



Side%55%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 4 21 3 1,00 28
2

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 15, 2013 1.54 e.m. Vi har heldigvis ikke været i en situation, hvor den stillingtagen var en reel problemstilling

2 maj 15, 2013 8.55 f.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 10 12 4 1,00 28
1

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 15, 2013 10.29 f.m. ja kun vis de bliver beet om det

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

8. Jeg forventer, at revisor inden for de seneste fem år har øget fokus på identifikation af going concern risikofaktorer.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

Revisor skal foretage en afmålt vurdering, og han skal ikke være bange for at påtage sig ansvaret for sin vurdering. Der 
er en fare for, at en frygt for eget ansvar går revisor til at være mere forsigtig end nødvendigt, og dette kan føre til 
unødvendige udfordringer og i værste fald lukninger af virksomheder, som reelt havde overlevelsesevne.

7. Jeg synes, at revisor fokuserer tilstrækkeligt på identifikation af going concern risikofaktorer under revisionen.

ubesvaret spørgsmål



Side%56%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 0 11 10 6 1,00 28
1

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 7.03 f.m. Det er virksomhedens ledelse, der har forudsætningerne for at bedømme going koncern forhold - ikke revisor.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 5 4 17 2 1,00 28
1

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 15, 2013 1.54 e.m. Jeg kender eksempler på, hvor revisor tager forbehold for regnskabsaflæggelsen alene med den begrundelse

Evt. kommentar

9. Jeg forventer, at revisor i fremtiden øger fokus på identifikation af going concern risikofaktorer.

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

10. Jeg synes generelt, at revisors evner til at vurdere going concern er tilstrækkelig.

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder



Side%57%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

3 6 7 8 4 1,00 28
1

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 15, 2013 8.55 f.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 3 7 16 2 1,00 28
0

28
2

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 2 3 15 6 1,00 28
1

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 5.45 e.m. det er vel en del af lovgivningen

ubesvaret spørgsmål

12. Jeg synes, at revisionspåtegningens nuværende indhold er tilstrækkeligt for at kommunikere revisionens konklusion tilfredsstillende.

besvaret spørgsmål

13. Jeg forventer, at revisor gør opmærksom på væsentlige negative forhold i revisorpåtegningen, selvom ledelsen retvisende gør opmærksom på forholdene i 
årsregnskabet.

Svarmuligheder

11. Jeg synes, at revisors vurdering af going concern i fremtiden altid skal omtales i revisionspåtegningen, uanset om der er væsentlige usikkerhed om going 
concern eller ej.

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Evt. kommentar

Svarmuligheder

Det kan sikkert være udemærket, men forekommer unødvendigt. Det er vel fint, at man kun adresserer 
problemstillingen i de selskaber hvor det er aktuelt.



Side%58%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 8 8 9 3 1,00 28
1

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 15, 2013 9.07 f.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 7 10 6 4 1,00 28
3

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 15, 2013 2.08 e.m.

2 maj 15, 2013 9.10 f.m.

3 maj 12, 2013 5.50 e.m.

ubesvaret spørgsmål

14. Jeg synes, at revisionspåtegningen bør være mere informativ. Fx. kunne den indeholde de største revisionsmæssige udfordringer.

Evt. kommentar

Evt. kommentar

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

15. Jeg synes, at revisor skal varetage selskabets interesser frem for samfundets interesser.

Revisor har kun mulighed for at henvende sig til aktionærerne gennem sin påtegning. Revisr skal først og fremmest 
varetage aktionærernes interesser, derefter offentlighedens interesser

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Jeg synes ikke, at læserne af revisionspåtegningen skal forstyrres med revisors udfordringer. Læseren er kun 
interesseret i konklusionen, og må forvente at den bagvedliggende proces - uanset hvor udfordrende det end måtte 
have været - er foregået fagmæssigt korrekt.

Der skal skabes den rigtige balance mellem de forskellige interesser. Regnskabet skal simpelthed bare være 
retvisende uanset hvilke interesser der varetages.

spørgsmålet er forkert. jeg opfatter det som, at når samfundets interesser ikke er varetaget. så foregår der nok noget 
ulovligt. det er ikke tilfældet. revisor er bestilt og betalt af virksomheden. til at revidere sidste års gang i forhold til Dansk 
lov.



Side%59%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 8 14 4 1 1,00 28
4

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 21, 2013 1.55 e.m.

2 maj 15, 2013 2.08 e.m. Det skal ikke lovfæstes, men alene være generalforsamlingens ansvar
3 maj 15, 2013 9.10 f.m. Det ser jeg ingen grund til.
4 maj 13, 2013 11.35 f.m. En udfordring fx. i forbindelse med pension m.v.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 3 5 16 3 1,00 28
4

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 21, 2013 1.55 e.m.

2 maj 15, 2013 2.08 e.m. Rådgivning bør kun finde sted på områder, der er klart uden for tolknings muligheder.
3 maj 13, 2013 1.20 e.m. Afhængig af rådgivningsomfang og karakter.
4 maj 12, 2013 5.50 e.m. hellere vejledning

besvaret spørgsmål

17. Jeg synes, at en revisor både skal kunne yde rådgivning og revision for den samme klient.

Evt. kommentar

Evt. kommentar

Svarmuligheder

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

16. Jeg synes, at ved udskiftning af den underskrivende revisor skal den nye revisor komme fra et andet revisionsfirma.

ubesvaret spørgsmål

Ved valg af revisor lægger jeg mere vægt på revisionsvirksomheden end den enkelte revisionspartner, derfor er den 
enkelte partner mindre relevant end omdømmet og kundskaberne hos selve revisionsvirksomheden det afgørende

Rådgivning bør kun ydes i et omfang, der økonomisk udgør en mindre del af revisionshonoraret, idet der ellers er risiko 
for at der kan stilles spørgsmålstegn ved uafhængigheden. Revisor bør ikke kunne revidere forhold han/hun selv har 
givet rådgivning omkring



Side%60%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 14 12 1 1,00 28
1

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 15, 2013 9.10 f.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 5 1 16 6 1,00 28
1

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 21, 2013 1.55 e.m.

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

18. Jeg synes, at reguleringen om revisors uafhængighed skal være mere principbaseret end den er i dag.  (Således at revisors uafhængighed vurderes ud fra 
den enkelte sag og i forhold til principper i stedet for lovskrevne begrænsninger. Metoden som de etiske regler anvender)

Evt. kommentar

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

19. Jeg forventer, at revisor også i fremtiden kan yde rådgivning og revision for den samme klient.

Svarmuligheder

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

Det er min opfattelse at rigide regler i konkrete tilfælde kan føre til forkerte resultater. Det rigtige må være en individuel 
konkret uvudering baseret på nogle normer.

Det er et område under udvikling og det er min forventning at fremtidige krav til revisors dokumenterede uafhængighed 
vil mindske det område hvor en revisor kan yde rådgivning



Side%61%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 4 4 12 8 1,00 28
3

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 14, 2013 11.08 e.m.

2 maj 13, 2013 1.23 e.m. Ikke 100 % kontrol, men kontrollerer, at selskabets processer til at sikre korrekt momsindberetning er tilfredsstillende.
3 maj 9, 2013 3.03 e.m. Men jeg ville gerne kunne forvente det.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 7 5 10 6 1,00 28
1

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 9, 2013 3.03 e.m. Bestyrelsen er jo ansvarlig - men hvordan kan den checke det?

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

20. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres moms korrekt?

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

21. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet indebetter deres moms korrekt.

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Revisor bør sikre sig at overordnede forhold (registreringer, berettigelse til momsfradrag m.v.) er korrekte. Dette fordi 
væsentlige fejl kan påvirke regnskabet.

besvaret spørgsmål



Side%62%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 4 5 12 7 1,00 28
3

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 14, 2013 11.08 e.m. Revisors kontrol bør være i relation til årsregnskabet. Specielle tilsyn bør foretages af SKAT
2 maj 13, 2013 1.23 e.m. Ikke 100 % kontrol, men kontrollerer, at selskabets processer til at sikre korrekt A-skat er tilfredsstillende
3 maj 9, 2013 3.03 e.m. = spm. 20

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 7 7 8 5 1,00 28
0

28
2

22. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres A-skatter korrekt.

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

23. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet indberetter deres A-skatter korrekt.

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Evt. kommentar



Side%63%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 5 4 12 7 1,00 28
2

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 1.23 e.m. "Korrekt" er ikke en objektiv værdi - der er høje grad af skøn involveret.
2 maj 9, 2013 3.03 e.m. Det vil være for stor en opgave for revisionen. Revisor kan hjælpe med at sikre grundlaget for TP.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 9 4 9 5 1,00 28
2

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 15, 2013 2.14 e.m.

2 maj 9, 2013 3.03 e.m. =24

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

25. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabernes prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne imellem 
er prisfastsat korrekt. (Transfer pricing)

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

24. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabernes prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne imellem er prisfastsat korrekt. (Transfer 
pricing)

Det kan kun være tale om stikprøvekontroller, da det ellers vil blive meget omfattende og dermed fordyrende. Ansvaret 
for korrekt prisfastsættelse ligger hos ledelsen



Side%64%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 6 12 10 0 1,00 28
0

28
2

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 2 14 11 0 1,00 28
0

28
2

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 2 7 13 6 1,00 28
2

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 14, 2013 11.10 e.m. Det bør varetages af specialister og ikke den "alm." revisor

2
maj 13, 2013 1.24 e.m.

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

27. Jeg synes, at revisor formår at udnytte de muligheder som IT giver fx i form af dataanalyser.  (Dataanalyse er en analyse af selskabets transaktioner med det 
formål at identificere interessante transaktioner. Fx. dubletter eller brud i bilagsrækken.)

Evt. kommentar

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

28. Jeg forventer, at revisor tager efteruddannelse i revision af IT-systemer.

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

26. Jeg synes, at generelistrevisors forståelse af IT systemers opbygning er tilstrækkeligt, for at generelistrevisoren kan bevare overblikket over hele revisionen.

Svarmuligheder

IT revision bør udføres af IT specialister. Det er allerede nu relativt kompliceret - og bliver ikke mindre kompliceret i 
fremtiden.



Side%65%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 2 11 13 2 1,00 28
3

28
2

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 15, 2013 9.13 f.m.

2 maj 13, 2013 1.24 e.m. Ikke til specialist, men generel viden om IT systemer bør opdateres løbende.

3 maj 12, 2013 5.55 e.m.

Besvarelser 
Antal

0
0

30

Svarmuligheder

Evt. kommentar

30. Eventuelle bemærkninger til spørgeskemaet:

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

29. Jeg synes, at der skal være krav om, at revisor skal tage efteruddannelse i revision af IT-systemer.

Det kan vel ikke skade, men der bør ikke være noget krav om efteruddannelse, hvis der ikke er behov for en sådan. Det 
må den enkelte revisor selv vurdere, da han løbende skal sikre sig, at han kan udføre sine opgaver fagmæssigt korrekt 
og forsvarligt. På dette punkt er IT ikke anerledes end andre revisionsopgaver.

amrdedet for revisorer er ben hårdt. kompetencer i det markedet er selvregulerende. specielt i forhold til større 
virksomheder. små enkelt ejede revisionsfirmaer, bør klart "følges" tættere

Svarmuligheder



Side%66%af%220% %

%

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

3,6% 1
96,4% 27

2
28

2

Number Response Date
Hvis ja, angiv 
venligst din 
mail

Categories

1 maj 21, 2013 2.00 e.m.

2 maj 12, 2013 5.55 e.m. lhhansen@post.tele.dk

Nej

ubesvaret spørgsmål

Ja

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

31. Vi vil gerne underbygge denne spørgeskemaundersøgelse med 
dybdegående interviews.   Kunne du være interesseret i at blive 
interviewet?

Hvis ja, angiv venligst din mail

Dette spørgeskema er besvaret med udgangpunkt i min bestyrelsesrolle i Forsikringsakademiet A/S, et selskab, der 
ikke er underlagt finansielt tilsyn. I selskaber underlagt tilsyn forventer jeg at governancekravene til revisors 
dokumenterede uafhængighed vil stige. Glæder mig til at se rapporten!



Side%67%af%220% %

Bilag&9:&Revisor&besvarelser&fra&runde&1&

&
%
%

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

0,0% 0
0,0% 0
0,0% 0
0,0% 0

100,0% 9
11,1% 1

9
0

Number Response Date
Andet (angiv 
venligst)

Categories

1 maj 8, 2013 1.20 e.m. statsautoriseret

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

0,0% 0
0,0% 0
0,0% 0
0,0% 0
0,0% 0

100,0% 9
9
0

Andet (angiv venligst)

Administrerende direktør

8-10 år

Godkendt revisor

Svarmuligheder

6-8 år

Svarmuligheder

2. Antal års erfaring i din nuværende stilling?

Bestyrelsesmedlem

ubesvaret spørgsmål

1. Hvilken stilling besidder du?

3-5 år

ubesvaret spørgsmål

Anden direktørstilling

besvaret spørgsmål

Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden

1-2 år
< 1 år

besvaret spørgsmål

Økonomidirektør

11 < år



Side%68%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 3 3 2 1,00 9
4

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.28 e.m. Dog ikke uvæsentlige forhold.
2 maj 9, 2013 9.46 f.m. Det er ikke revisionens egentlige opgave at afsløre besvigelser
3 maj 8, 2013 5.27 e.m. Besvigelse overfor offentligheden ikke egentlig  berigelses besvigelse
4 maj 8, 2013 1.22 e.m. ja såfremt det er muligt i forbindelse med revisionen. Kan jo være dækket "godt af"

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 2 1 5 1 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.28 e.m.

2 maj 8, 2013 5.27 e.m. Besvigelse overfor offentligheden ikke egentlig  berigelses besvigelse

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Evt. kommentar

Svarmuligheder

Svarmuligheder

3. Jeg forventer, at revisors arbejde sikrer, at besvigelser blandt ledende medarbejdere opdages.

4. Jeg forventer, at revisor har øget fokusset på afdækning af besvigelser efter finanskrisen og de sager, der har været fremme i offentligheden, fx. IT Factory

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Der burde altid have været som minimum en så høj fokus at både IT Factory og Roskilde Bank ikke ville have kunnet nå 
så langt ud.



Side%69%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 2 3 4 0 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.28 e.m. Se kommentar under pkt. 4.

2 maj 8, 2013 5.27 e.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 1 4 2 0 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.28 e.m. Se kommentar til pkt. 4.

2 maj 8, 2013 5.27 e.m.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

5. Jeg forventer, at revisor øger fokusset på afdækning af besvigelser i fremtiden.

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

6. Jeg synes, at revisor skal øge fokusset på afdækning af besvigelser i fremtiden.

Stadigvæk besvigelse overfor offentligheden ikke egentlig  berigelses besvigelse.

Revisor må også veje omkostningerne / sit honorar med risikoen for besvigelser.

Stadigvæk besvigelse overfor offentligheden ikke egentlig  berigelses besvigelse.

Revisor må også veje omkostningerne / sit honorar med risikoen for besvigelser.



Side%70%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 0 4 4 1,00 9
1

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 8, 2013 5.27 e.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 4 4 1 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.34 e.m.

2 maj 8, 2013 5.27 e.m. se kommentar punkt 7

8. Jeg forventer, at revisor inden for de seneste fem år, har øget fokusset på going concern.

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

7. Jeg synes, at revisor fokuserer tilstrækkeligt på identifikation af going concern risikofaktorer under revisionen.

Evt. kommentar

Evt. kommentar

Svarmuligheder

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

Nogle er begyndt helt ukritisk at have en alt for firekantet mening om going concern, hvilket ikke er godt. Dem som 
måske har haft for lidt fokus er forhåbentlig begyndt at tænke mere over det.

Den skarpe og kontante stillingtagen fra revisors side forplumres af ledelsen mulighed for at anvende note 0 
"regnskabsmæssige usikkerheder" med beskrivelse af alle mulige forhold der begrunder selskabets mulighed for 
overlevelse. Spektret går fra budgetter, ordre hensigtserklæringer, hvori ledelse og selskabsdeltagere giver tilsagn om 
tilførsel af såvel likviditet som kapital om nødvendigt. Uden boniteten af hensigtserklæringen verifiseres.



Side%71%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 6 3 0 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.34 e.m. Se kommentar til pkt. 8.
2 maj 8, 2013 5.27 e.m. se kommentar punkt 7

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 6 2 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.34 e.m. Se kommentar til pkt. 8
2 maj 8, 2013 5.27 e.m. se kommentar punkt 7

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

9. Jeg forventer, at revisor i fremtiden øger fokusset på identifikation af going concern risikofaktorer.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

10. Jeg synes, at revisors evner til at vurdere going concern er tilstrækkelig.



Side%72%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

3 2 0 4 0 1,00 9
4

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.34 e.m.

2 maj 9, 2013 9.48 f.m. Ja men regnskabslæserne skal uddannes til at forstå hvad der står!
3 maj 8, 2013 5.27 e.m. se kommentar punkt 7
4 maj 8, 2013 1.24 e.m. Men fremgår som regel af Regnskabsprincipperne. Kommer det i påtegningen skal det nok fremgå af et særligt afsnit.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 2 0 5 1 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 8, 2013 5.39 e.m.

2 maj 8, 2013 5.28 e.m. Hvis ikke påtegningen er fuldstændig blank. Er der et sprog brug der gør det svært for almindelige mennesker at  forstå

Svarmuligheder

Revisionspåtegningen er ved at blive for ensartet, da der faktisk skal anvendes en standard uanset hvad der måtte 
være galt med et regnskab.

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

Revisor er revisor og ikke spåkone. Der er alt for mange forhold der både kan sikre going concern  og kan medføre en 
konkurs, som revisor på ingen måde kan håndtere til generelt at udtale sig om going concern.

11. Jeg synes, at revisors vurdering af going concern i fremtiden altid skal omtales i revisionspåtegningen, uanset om det er væsentlige usikkerhed om going 
concern eller ej.

ubesvaret spørgsmål

12. Jeg synes, at revisionspåtegningens nuværende indhold er tilstrækkeligt for at kommunikere revisionens konklusion tilfredsstillende.

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Evt. kommentar



Side%73%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 3 2 3 0 1,00 9
1

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 8, 2013 5.28 e.m. Der bør i påtegningen henvises til suplerende bemærkninger, hvori forholdene bør beskrives i klart sprog.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

3 3 2 1 0 1,00 9
1

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 8, 2013 5.28 e.m. Påtegningen skal være til at forstå for almindelige mennesker.

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Svarmuligheder

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

14. Jeg synes, at revisionspåtegningen bør være mere informativ. Fx. kunne den indeholde de største revisionsmæssige udfordringer.

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

13. Jeg forventer, at revisor gør opmærksom på væsentlige negative forhold i revisorpåtegningen, selvom ledelsen retvisende gør opmærksom på forholdene i 
årsregnskabet.



Side%74%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 4 4 1 0 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.41 e.m.

2 maj 8, 2013 5.28 e.m. Revisor er offfentlighedens forlængede arm.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

4 3 1 1 0 1,00 9
1

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 8, 2013 5.28 e.m.

Svarmuligheder

Evt. kommentar

I store selskaber vil revisor skift hvert 3 år være en god ting samt at revisor i valgperioden ikke kan udskiftes på grund af 
uenighed.

Jeg har svært ved at skelne mellem forskellen af disse interesser. Det er i begges interesse at virksomheden får en god 
økonomi og overholder gældende lovgivning.

ubesvaret spørgsmål

15. Jeg synes, at revisor skal varetage selskabets interesser frem for samfundets interesser.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

16. Jeg synes, at ved udskiftning af den underskrivende revisor, skal den nye revisor komme fra et andet revisionsfirma.

besvaret spørgsmål



Side%75%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 4 4 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.41 e.m. Dette gælder i hvert fald for ejerledet virksomheder. Men også på en række punkter for andre virksomheder.
2 maj 8, 2013 11.38 f.m. Er fint tilfreds med de nuværende regler. For store virksomheder skal der være skræpede regler.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 3 5 1 1,00 9
0

9
0

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

17. Jeg synes, at en revisor både skal kunne yde rådgivning og revision, for den samme klient.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

18. Jeg synes, at reguleringen om revisors uafhængighed skal være mere principbaseret end den er i dag.  (Således at revisors uafhængighed vurderes ud fra den 
enkelte sag og i forhold til principper i stedet for lovskrevne begrænsninger. Metoden som de etiske regler anvender)



Side%76%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 1 4 4 1,00 9
4

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.41 e.m. Se kommentar til pkt. 17
2 maj 11, 2013 3.24 e.m. Ved mindre og mellemstore virksonheder.
3 maj 9, 2013 10.05 f.m. Revisor kender virksomheden og den svare og stærke sider
4 maj 8, 2013 5.28 e.m. Alt andet vil være uhensigtsmæssigt for alle små og mindre selskaber

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 0 9 0 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.47 e.m. På overordnet niveau og ud fra en væsentlighedsvurdering.
2 maj 8, 2013 11.40 f.m. skal vi.

ubesvaret spørgsmål

19. Jeg forventer, at revisor også i fremtiden kan yde rådgivning og revision for den samme klient.

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

20. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres moms korrekt?

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar



Side%77%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 1 5 1 1,00 9
1

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 8, 2013 11.40 f.m. skal vi.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 0 9 0 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.47 e.m. På overordnet niveau og ud fra en væsentlighedsvurdering.
2 maj 8, 2013 11.40 f.m. skal vi.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 1 5 1 1,00 9
0

9
0

21. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet indebetter deres moms korrekt.

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

23. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet indberetter deres A-skatter korrekt.

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

22. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres A-skatter korrekt.

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder



Side%78%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 0 8 1 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.47 e.m. På overordnet niveau og ud fra en væsentlighedsvurdering.
2 maj 8, 2013 5.28 e.m. Kun mellem danske og udenlandske koncernselskaber

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 1 2 5 0 1,00 9
2

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 8, 2013 5.28 e.m. Kun mellem danske og udenlandske koncernselskaber
2 maj 8, 2013 11.40 f.m. Er det ikke det? Kræves det jo inddirekte ved at regnskabet for den enkelte enhed skal være korrekt.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

24. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabernes prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne imellem, er prisfastsat korrekt. (Transfer 
pricing)

Svarmuligheder

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

25. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabernes prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne imellem, 
er prisfastsat korrekt. (Transfer pricing)



Side%79%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 3 6 0 1,00 9
1

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.44 e.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 0 8 0 1,00 9
0

9
0

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 2 6 0 1,00 9
1

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.44 e.m. IT er så komplekst at dette efter min opfattelse ligger uden for revisors område. Se kommentar til pkt. 20.

Svarmuligheder

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Generelt mener jeg at IT er ledelsens ansvar. Revisor bør langt hen ad vejen alene vurdere om ledelsen fører en 
ansvarlig IT strategi.

26. Jeg synes, at generelistrevisors forståelse af IT systemers opbygning er tilstrækkeligt, for at generelistrevisoren kan bevare overblikket over hele revisionen.

28. Jeg forventer, at revisor tager efteruddannelse i revision af IT-systemer.

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

27. Jeg synes, at revisor formår at udnytte de muligheder som IT giver fx i form af dataanalyser.  (Dataanalyse er en analyse af selskabets transaktioner, med det 
formål at identificere interessant transaktioner. Fx. dubletter eller brud i bilagsrækken.)



Side%80%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 4 2 2 0 1,00 9
1

9
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 12, 2013 9.44 e.m. Se øvrige kommentarer.

Besvarelser 
Antal

1
1
8

Number Response Date Response Text Categories

1 maj 8, 2013 5.28 e.m. det er i det store hele godt

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

22,2% 2
77,8% 7

3
9
0

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Svarmuligheder

30. Eventuelle bemærkninger til spørgeskemaet:

Hvis ja, angiv venligst din mail

ubesvaret spørgsmål

Nej

ubesvaret spørgsmål

29. Jeg synes, at der skal være krav om at revisor skal tage efteruddannelse i revision af IT-systemer.

Svarmuligheder

31. Vi vil gerne underbygge denne spørgeskemaundersøgelse med 

Svarmuligheder

Ja

besvaret spørgsmål
ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål
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%

Number Response Date
Hvis ja, angiv 
venligst din 
mail

Categories

1 maj 9, 2013 10.08 f.m. Mener nok at jeres målgruppe er lidt højere, end de kunder vi normalt betjener
2 maj 8, 2013 5.28 e.m. hcc@rev.dk
3 maj 8, 2013 11.40 f.m. pjn@onerevision.dk



Side%82%af%220% %

Bilag&10:&Revisor&besvarelser&fra&runde&2&

&

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

0,0% 0
0,0% 0
0,0% 0
5,9% 1

100,0% 17
1

17
0

Number Response Date
Andet (angiv 
venligst)

Categories

1 maj 14, 2013 5.07 f.m. Partner

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

0,0% 0
0,0% 0
5,9% 1
0,0% 0
5,9% 1

88,2% 15
17

0

Andet (angiv venligst)

Administrerende direktør

8-10 år

Svarmuligheder

Godkendt revisor

6-8 år

1. Hvilken stilling besidder du?

3-5 år

ubesvaret spørgsmål

Bestyrelsesmedlem

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Anden direktørstilling

besvaret spørgsmål

Revisors rolle i forbindelse med revisionen i dag og i fremtiden 
2

1-2 år

besvaret spørgsmål

2. Antal års erfaring i din nuværende stilling?

Økonomidirektør

11 < år

< 1 år



Side%83%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 5 3 7 0 1,00 17
4

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 16, 2013 7.48 f.m. Revisorer leder ikke specifikt efter besvigelser, men er opmærksomme på dette i deres revision.
2 maj 13, 2013 8.05 e.m. Ikke udvidet fra forventningerne idag - intet tyder på ændringer i ISA 240
3 maj 13, 2013 3.19 e.m. Da der alene revideres stikprøver, kan der ikke gives garanti for afdækning af besvigelser.

4 maj 13, 2013 12.54 e.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 2 3 9 3 1,00 17
3

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 8.05 e.m. Ikke udvidet qua standarder, men erfaring.
2 maj 13, 2013 3.19 e.m. Enkelt sager bevirker ikke fokus skal ændres, dette er styret af gældende revisionsstandarder.

3 maj 13, 2013 12.54 e.m.

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Evt. kommentar

Svarmuligheder

Svarmuligheder

3. Jeg forventer, at revisors arbejde sikrer, at besvigelser blandt ledende medarbejdere opdages.

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

4. Jeg forventer, at revisor har et øget fokus på afdækning af besvigelser efter finanskrisen og de sager, der har været fremme i offentligheden, fx. IT Factory

Der revideres normalt ikke med det formål at afsløre besvigelser. I de tilfælde hvor der opdages konkrete besvigelser 
eller hvor der identificeres indikationer på besvigelser vil revisors arbejde normalt blive udviddet for at afdække 
forholdet.

Se dog ovenstående. Offentligeheden forventer at revisor specifikt reviderer med det formål at afsløre besvigelser. 
dette er ikke tilfældet. Der er dog



Side%84%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 5 6 6 0 1,00 17
2

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 3.27 e.m. Jeg mener det allerede er sket
2 maj 13, 2013 12.54 e.m. Neutral, da jeg ikke ved hvad der kommer af nye retningslinjer mv. fra standardudsteder

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 7 4 4 0 1,00 17
3

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 3.27 e.m. Se ovenfor
2 maj 13, 2013 3.19 e.m. Der er ikke behov for øget fokus, der er allerede tilstrækkeligt fokus.
3 maj 13, 2013 12.54 e.m. Det er ikke formålet med revision

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

5. Jeg forventer, at revisor øger fokus på afdækning af besvigelser i fremtiden.

Evt. kommentar

Svarmuligheder

6. Jeg synes, at revisor skal øge fokus på afdækning af besvigelser i fremtiden.

besvaret spørgsmål
ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder



Side%85%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 0 11 6 1,00 17
0

17
0

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 2 2 9 4 1,00 17
1

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 3.21 e.m. Der er allerede et tilstrækkeligt fokus

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 2 5 7 3 1,00 17
1

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 12.55 e.m. Forventer samme niveau som i dag - derfor neutral

Svarmuligheder

8. Jeg forventer, at revisor inden for de seneste fem år har øget fokus på identifikation af going concern risikofaktorer.

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar
besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Svarmuligheder

Svarmuligheder

9. Jeg forventer, at revisor i fremtiden øger fokus på identifikation af going concern risikofaktorer.

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

7. Jeg synes, at revisor fokuserer tilstrækkeligt på identifikation af going concern risikofaktorer under revisionen.



Side%86%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 1 3 7 6 1,00 17
2

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 16, 2013 9.17 f.m.

2 maj 13, 2013 3.21 e.m. De fleste risikofaktorer bliver generelt påpeget i tide.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

5 5 2 3 2 1,00 17
2

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 3.29 e.m. Det kunne være en god ide set i forhold til kundernes forståelse for at revisor skal fortage denne vurdering
2 maj 13, 2013 11.06 f.m. Ledelsen aflægger årsrapporten og må selv redegøre herfor.

11. Jeg synes, at revisors vurdering af going concern i fremtiden altid skal omtales i revisionspåtegningen, uanset om der er væsentlige usikkerhed om going 
concern eller ej.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar

10. Jeg synes generelt, at revisors evner til at vurdere going concern er tilstrækkelig.

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Problemet er bare, at tidsfaktoren kan bevirke, at virksomheden opfylder kravet til going concern på 
balancetidspunktet, men måske ikke 6 måneder efter.



Side%87%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 2 4 8 3 1,00 17
2

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 3.22 e.m. Den nuværende påtegning er ikke brugervenlig
2 maj 13, 2013 11.07 f.m. Indhold er tilstrækkeligt dækkende - men kan formuleres mere let forståeligt for regnskabslæser

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 2 3 10 1 1,00 17
1

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 12.57 e.m.

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

12. Jeg synes, at revisionspåtegningens nuværende indhold er tilstrækkeligt for at kommunikere revisionens konklusion tilfredsstillende.

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

13. Jeg forventer, at revisor gør opmærksom på væsentlige negative forhold i revisorpåtegningen, selvom ledelsen retvisende gør opmærksom på forholdene i 
årsregnskabet.

Svarmuligheder

Dette kan der ikke svares entydigt på, da det efter min opfattelse vil bygge på en individuel vurdering i den konkrete 
sag - derfor neutral



Side%88%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 6 5 4 0 1,00 17
1

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 8.08 e.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

7 6 2 1 1 1,00 17
3

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 3.35 e.m.

2 maj 13, 2013 3.23 e.m. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og dette bør ikke ændres.
3 maj 13, 2013 1.00 e.m. Som revisor - samfundet, som rådgiver virksomheden

Evt. kommentar

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

15. Jeg synes, at revisor skal varetage selskabets interesser frem for samfundets interesser.

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

14. Jeg synes, at revisionspåtegningen bør være mere informativ. Fx. kunne den indeholde de største revisionsmæssige udfordringer.

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

Og en passende omformulering af indholdet til et mere letforståeligt sprog, hvorved forventningskløften mellem 
revisor, hvervgiver og brugeren reduceres (eller kan reduceres)

Det er en balance gang, men revisor skal ved afgivelse af en revisionspåtegning overholde kravene hertil også 
offentlighedens repræsentant



Side%89%af%220% %

%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

5 4 2 5 1 1,00 17
1

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 11.09 f.m.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 0 4 13 1,00 17
1

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 8.10 e.m. Dog med visse undtagelser - hvor dette mix kan konflikte i forhold til brugerens forventning om uafhængighed.

ubesvaret spørgsmål

17. Jeg synes, at en revisor både skal kunne yde rådgivning og revision for den samme klient.

besvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Svarmuligheder

16. Jeg synes, at ved udskiftning af den underskrivende revisor skal den nye revisor komme fra et andet revisionsfirma.

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål
besvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Giver alene øgede omkostninger for virksomhederne og forsøg i udlandet f.eks. Italien viser dette ikke har nogen 
mærkbar effekt (ledende medlemmer af revisionsteamet skifter bare til det andet firma som bliver valgt)
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%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 1 9 4 1 1,00 17
1

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 8.10 e.m. Så skal de aktuelle principper også afrapporteres til brugeren - enten i regnskabet eller påtegningen.

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 0 4 13 1,00 17
0

17
0

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

19. Jeg forventer, at revisor også i fremtiden kan yde rådgivning og revision for den samme klient.

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

18. Jeg synes, at reguleringen om revisors uafhængighed skal være mere principbaseret end den er i dag.  (Således at revisors uafhængighed vurderes ud fra 
den enkelte sag og i forhold til principper i stedet for lovskrevne begrænsninger. Metoden som de etiske regler anvender)

Evt. kommentar
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%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 2 1 10 4 1,00 17
3

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 16, 2013 8.11 f.m.

2 maj 13, 2013 8.12 e.m. Ved afgivelse af erklæringer med høj sikkerhed og udvidet gennemgang; Ja - ellers uenig.
3 maj 13, 2013 3.46 e.m. Dette kontrolleres summarisk og stikprøvevis

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 5 4 6 1 1,00 17
3

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 8.12 e.m.

2 maj 13, 2013 3.46 e.m.

3 maj 13, 2013 10.34 f.m. Dette er gældende i dag?

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

21. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet indebetter deres moms korrekt.

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål
Evt. kommentar

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

20. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres moms korrekt?

Svarmuligheder

Enig, med en mulighed for også at afrapporterer om uoverensstemmelser - ved erklæringer med sikkerhed (ej høj 
sikkerhed).

Hvis i dermed mener at revisor skal sikre at virksomheden overholder loven - ja det sker allerede

Hvis i mener at revisor skal indestå for at virksomheden afregner og får retur det den berettiget til jf loven, cirkulærer, 
afgørelser, vil jeg mene at dette er en væsentlig forøgelse af revisionen.

Det afhænger af aftalen med selskabet. Korrekt indberetning af moms har ikke umiddelbart noget med revision af 
gøre, men er mere en assistanceopgave. I henhold til ISA 706 og erklæringsbekendtgørelsen skal revisor modificere 
revisionspåtegningen, hvis der selskabet bla. har overtrådt momsloven. Dette er ikke et krav ved review.
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%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 2 2 9 4 1,00 17
2

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 16, 2013 8.11 f.m. Se ovenfor
2 maj 13, 2013 3.46 e.m. Revisor kontrollere stikprøvevis

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 4 6 5 1 1,00 17
3

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 8.12 e.m. Se kommentar til spm 21
2 maj 13, 2013 3.46 e.m. Samme som ved moms
3 maj 13, 2013 10.34 f.m. Dette er gældende i dag?

Svarmuligheder

Evt. kommentar
besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

22. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabet indberetter deres A-skatter korrekt.

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

23. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabet indberetter deres A-skatter korrekt.

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar
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%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 2 4 9 1 1,00 17
0

17
0

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 4 8 3 0 1,00 17
1

17
0

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 13, 2013 3.46 e.m. Det er der vel allerede???

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

0 0 4 10 2 1,00 16
2

16
1

Number Response Date Evt. kommentar Categories

1 maj 16, 2013 8.12 f.m.

2 maj 13, 2013 11.10 f.m. Bortset fra f.eks. den finansielle sektor

ubesvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

24. Jeg forventer, at revisor kontrollerer, at selskabernes prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne imellem er prisfastsat korrekt. (Transfer 
pricing)

26. Jeg synes, at generelistrevisors forståelse af IT systemers opbygning er tilstrækkeligt, for at generelistrevisoren kan bevare overblikket over hele revisionen.

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

25. Jeg synes, at der bør indføres et krav om, at revisor skal kontrollere, at selskabernes prisfastsættelse af interne varer og ydelser koncernselskaberne imellem 
er prisfastsat korrekt. (Transfer pricing)

Evt. kommentar

besvaret spørgsmål

Evt. kommentar

Evt. kommentar

Svarmuligheder

Svarmuligheder

Ja I langt de fleste tilfælde. Men er der tale om meget komplekse IT-systemer, der er væsentlige for revisionen skal 
generalistrevisoren indhente assistance fra eksperter, hvis pågældende ikke selv har kompetencerne.
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%

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 2 7 5 1 1,00 16
0

16
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

1 2 6 7 0 1,00 16
0

16
1

Helt uenig Uenig Neutral Enig Helt enig
Vurderinger 
Gennemsnit

Besvarelser 
Antal

2 3 4 7 0 1,00 16
0

16
1

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

29. Jeg synes, at der skal være krav om, at revisor skal tage efteruddannelse i revision af IT-systemer.

Svarmuligheder

besvaret spørgsmål

Evt. kommentar

ubesvaret spørgsmål

Evt. kommentar

27. Jeg synes, at revisor formår at udnytte de muligheder som IT giver fx i form af dataanalyser.  (Dataanalyse er en analyse af selskabets transaktioner med det 
formål at identificere interessante transaktioner. Fx. dubletter eller brud i bilagsrækken.)

28. Jeg forventer, at revisor tager efteruddannelse i revision af IT-systemer.

besvaret spørgsmål

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Evt. kommentar
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Besvarelser 
Antal

3
3

14

Number Response Date Response Text Categories

1 maj 17, 2013 8.26 f.m. Spørgeskemaet bærer præg af forskellen på teori og hvordan det sker i det praktiske i revisionsbranchen

2 maj 14, 2013 5.12 f.m.

3 maj 13, 2013 8.14 e.m.

Besvarelser 
Procent

Besvarelser 
Antal

37,5% 6
62,5% 10

6
16

1

Number Response Date
Hvis ja, angiv 
venligst din 
mail

Categories

1 maj 17, 2013 8.26 f.m.
2 maj 14, 2013 5.12 f.m.
3 maj 13, 2013 8.14 e.m.
4 maj 13, 2013 1.20 e.m.
5 maj 13, 2013 1.02 e.m.

31. Vi vil gerne underbygge denne spørgeskemaundersøgelse med 
dybdegående interviews.   Kunne du være interesseret i at blive 

Hvis ja, angiv venligst din mail

30. Eventuelle bemærkninger til spørgeskemaet:

ubesvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

besvaret spørgsmål

Nej
Ja

Svarmuligheder

ubesvaret spørgsmål

Svarmuligheder

Jeg synes man mangler at tage hensyn til at det er kunden som betaler revisionen og ikke staten. Der bør indføres et 
gebyr til staten (for virksomheden) og at staten så betaler revisionen, kun således kan revisor blive 100% uafhængig.

Held og lykke med specialet - det er et interessant emne i er gået i gang med, og jeg ville gerne læse det færdige og 
godkendte speciale.

jt@jtadviser.dk
Jeg har ikke tid, da vi laver regnskaber nu.
per@alt-rev.dk
peter@lourevision.dk
mp@edelbo.dk

6 maj 13, 2013 11.12 f.m.

bjakobsen@deloitte.dk

(maks 1 time)
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Bilag&11:&Behandling&af&spørgeskemadata&til&brug&i&analyse&afsnittene&

!
Direktør! Bestyrelse! Revisor!

! ! ! ! ! ! !Antal!reponsdenter! 37! 35! 26!
! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Antal!års!erfaring! Direktør! Bestyrelse! Revisor!
! ! ! ! ! ! !<1! 4! 1! 0!
! ! ! ! ! ! !1A2! 4! 2! 0!
! ! ! ! ! ! !3A5! 8! 7! 1!
! ! ! ! ! ! !6A8! 10! 3! 0!
! ! ! ! ! ! !8A10! 3! 4! 1!
! ! ! ! ! ! !>11! 8! 18! 24!
! ! ! ! ! ! !Total! 37! 35! 26!
! ! ! ! ! ! !

!
!!

! ! ! ! ! ! ! ! !Beregning!af!vægt!pr.!Stemme!
! !

!! Pct.!Fuldførte!besvarelser!
! !Direktør! :!((100/3)/37)/100!=! 0,90%!

! !
Runde!1! 92%!

! !Bestyrelsesmedlem! :!((100/3)/35)/100!=! 0,95%!
! !

Runde!2! 94,50%!
! !Revisor! :!((100/3)/26)/100!=! 1,28%!

! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Besvigelser!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!3:!Jeg!forventer!at!revisors!arbejde!sikrer,!at!besvigelser!blandt!ledende!
medarbejdere!opdages!

!

Spm.!3:!Jeg!forventer!at!revisors!arbejde!sikrer,!at!besvigelser!blandt!ledende!
medarbejdere!opdages!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 2! 1! 2! 5!

!
Helt!uenig! 2%! 1%! 3%! 5%!

Uenig! 5! 2! 6! 13!
!

Uenig! 5%! 2%! 8%! 14%!
Neutral! 3! 4! 6! 13!

!
Neutral! 3%! 4%! 8%! 14%!

Enig! 15! 18! 10! 43!
!

Enig! 14%! 17%! 13%! 43%!
Helt!enig! 12! 10! 2! 24!

!
Helt!enig! 11%! 10%! 3%! 23%!

I!alt! 37! 35! 26! !!
!

I!alt! 33%! 33%! 33%! 100%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Spm.!4:!Jeg!forventer!at!revisor!har!øget!fokus!på!afdækning!af!besvigelser!efter!
finanskrisen!og!de!sage,!der!har!været!fremme!i!offentligheden!f.eks.!IT!Factory!

!

Spm.!4:!Jeg!forventer!at!revisor!har!øget!fokus!på!afdækning!af!besvigelser!
efter!finanskrisen!og!de!sage,!der!har!været!fremme!i!offentligheden!f.eks.!IT!

Factory!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 1! 1! !! 2!

!
Helt!uenig! 1%! 1%! 0%! 2%!

Uenig! 1! 2! 4! 7!
!

Uenig! 1%! 2%! 5%! 8%!
Neutral! 10! 4! 4! 18!

!
Neutral! 9%! 4%! 5%! 18%!

Enig! 14! 15! 14! 43!
!

Enig! 13%! 14%! 18%! 45%!
Helt!enig! 11! 13! 4! 28!

!
Helt!enig! 10%! 12%! 5%! 27%!

I!alt! 37! 35! 26! 98!
!

I!alt! 33%! 33%! 33%! 100%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!5:!Jeg!forventer!at!revisor!øget!fokus!på!besvigelser!i!fremtiden!

!

Spm.!5:!Jeg!forventer!at!revisor!øget!fokus!på!besvigelser!i!fremtiden!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 1! 1! !! 2!

!
Helt!uenig! 1%! 1%! 0%! 2%!

Uenig! 3! 1! 7! 11!
!

Uenig! 3%! 1%! 9%! 13%!
Neutral! 14! 10! 9! 33!

!
Neutral! 13%! 10%! 12%! 34%!

Enig! 13! 16! 10! 39!
!

Enig! 12%! 15%! 13%! 40%!
Helt!enig! 6! 7! !! 13!

!
Helt!enig! 5%! 7%! 0%! 12%!

I!alt! 37! 35! 26! 98!
!

I!alt! 33%! 33%! 33%! 100%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!6:!Jeg!synes!at!revisor!skal!øge!fokus!på!besvigelser!i!fremtiden!

!

Spm.!6:!Jeg!synes!at!revisor!skal!øge!fokus!på!besvigelser!i!fremtiden!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 1! 2! 4! 7!

!
Helt!uenig! 1%! 2%! 5%! 8%!

Uenig! 3! !! 8! 11!
!

Uenig! 3%! 0%! 10%! 13%!
Neutral! 19! 13! 8! 40!

!
Neutral! 17%! 12%! 10%! 40%!

Enig! 9! 11! 6! 26!
!

Enig! 8%! 10%! 8%! 26%!
Helt!enig! 5! 9! !! 14!

!
Helt!enig! 5%! 9%! 0%! 13%!

I!alt! 37! 35! 26! 98!
!

I!alt! 33%! 33%! 33%! 100%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Going!concern!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!7:!Jeg!synes!at!revisor!fokuserer!tilstrækkeligt!på!going!concern!risikofaktorer!

under!revisionen!

!

Spm.!7:!Jeg!synes!at!revisor!fokuserer!tilstrækkeligt!på!going!concern!
risikofaktorer!under!revisionen!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 0! 0! 0! 0!

!
Helt!uenig! 0%! 0%! 0%! 0%!

Uenig! 1! 0! 1! 2!
!

Uenig! 1%! 0%! 1%! 2%!
Neutral! 9! 5! 0! 14!

!
Neutral! 8%! 5%! 0%! 13%!

Enig! 19! 23! 15! 57!
!

Enig! 17%! 22%! 19%! 58%!
Helt!enig! 7! 4! 10! 21!

!
Helt!enig! 6%! 4%! 13%! 23%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!8:!Jeg!forventer!at!revisor!inden!for!de!seneste!5!år!har!øget!fokuset!på!
identifikation!af!going!concern!risikofaktorer!

!

Spm.!8:!Jeg!forventer!at!revisor!inden!for!de!seneste!5!år!har!øget!fokuset!på!
identifikation!af!going!concern!risikofaktorer!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 1! 1! 0! 2!

!
Helt!uenig! 1%! 1%! 0%! 2%!

Uenig! 0! 1! 2! 3!
!

Uenig! 0%! 1%! 3%! 4%!
Neutral! 18! 11! 6! 35!

!
Neutral! 16%! 10%! 8%! 34%!

Enig! 14! 15! 13! 42!
!

Enig! 13%! 14%! 17%! 44%!
Helt!enig! 3! 4! 5! 12!

!
Helt!enig! 3%! 4%! 6%! 13%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!9:!Jeg!forventer!at!revisor!i!fremtiden!vil!øget!fokus!på!identifikatoin!af!going!
concern!risikofaktorer!

!

Spm.!9:!Jeg!forventer!at!revisor!i!fremtiden!vil!øge!fokus!på!identifikatoin!af!
going!concern!risikofaktorer!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 2! 1! 0! 3!

!
Helt!uenig! 2%! 1%! 0%! 3%!

Uenig! 0! 0! 2! 2!
!

Uenig! 0%! 0%! 3%! 3%!
Neutral! 16! 11! 11! 38!

!
Neutral! 14%! 10%! 14%! 39%!

Enig! 16! 14! 10! 40!
!

Enig! 14%! 13%! 13%! 41%!
Helt!enig! 2! 6! 3! 11!

!
Helt!enig! 2%! 6%! 4%! 11%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!
!! !! !! !! !!

!
!! !! !! !! !!
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Spm.!10:!Jeg!synes!generelt,!at!revisors!evne!til!af!vurdere!going!concern!er!
tilstrækkeligt!

!

Spm.!10:!Jeg!synes!generelt,!at!revisors!evne!til!af!vurdere!going!concern!er!
tilstrækkeligt!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 1! !! !! 1!

!
Helt!uenig! 1%! 0%! 0%! 1%!

Uenig! 6! 5! 1! 12!
!

Uenig! 5%! 5%! 1%! 11%!
Neutral! 9! 4! 4! 17!

!
Neutral! 8%! 4%! 5%! 17%!

Enig! 19! 21! 13! 53!
!

Enig! 17%! 20%! 17%! 54%!
Helt!enig! 1! 2! 8! 11!

!
Helt!enig! 1%! 2%! 10%! 13%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!11:!Jeg!synes!at!revisor!vurdering!af!going!concer!i!fremtiden!altid!skal!omtales!
i!revisionspåtegningen,!uanset!om!der!er!væsentlige!usikkerhed!om!going!concern!

eller!ej!

!

Spm.!11:!Jeg!synes!at!revisors!vurdering!af!going!concer!i!fremtiden!altid!skal!
omtales!i!revisionspåtegningen,!uanset!om!der!er!væsentlige!usikkerhed!om!

going!concern!eller!ej!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 8! 4! 8! 20!

!
Helt!uenig! 7%! 4%! 10%! 21%!

Uenig! 3! 6! 7! 16!
!

Uenig! 3%! 6%! 9%! 17%!
Neutral! 11! 8! 2! 21!

!
Neutral! 10%! 8%! 3%! 20%!

Enig! 12! 10! 7! 29!
!

Enig! 11%! 10%! 9%! 29%!
Helt!enig! 2! 4! 2! 8!

!
Helt!enig! 2%! 4%! 3%! 8%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!
Revisionspåtegningen!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Spm.!12:!Jeg!synes!at!revisionspåtegningens!nuværende!indhold!er!tilstrækkelig!for!

kommunikere!revisionens!konklusion!tilfredsstillende!
!

Spm.!12:!Jeg!synes!at!revisionspåtegningens!nuværende!indhold!er!
tilstrækkelig!for!kommunikere!revisionens!konklusion!tilfredsstillende!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 2! !! 1! 3!

!
Helt!uenig! 2%! 0%! 1%! 3%!

Uenig! 5! 3! 4! 12!
!

Uenig! 5%! 3%! 5%! 12%!
Neutral! 11! 7! 4! 22!

!
Neutral! 10%! 7%! 5%! 22%!

Enig! 13! 17! 13! 43!
!

Enig! 12%! 16%! 17%! 45%!
Helt!enig! 5! 5! 4! 14!

!
Helt!enig! 5%! 5%! 5%! 14%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!



Side%100%af%220% %

Spm.!13:!Jeg!forventer!at!revisor!gør!opmærksom!på!væsentlige!negative!forhold!i!!
revisionspåtegningen,!selvom!ledelsen!retvisende!gør!opmærksom!på!forholdene!i!

årsregnskabet!

!

Spm.!13:!Jeg!forventer!at!revisor!gør!opmærksom!på!væsentlige!negative!
forhold!i!!revisionspåtegningen,!selvom!ledelsen!retvisende!gør!opmærksom!

på!forholdene!i!årsregnskabet!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 1! 2! 2! 5!

!
Helt!uenig! 1%! 2%! 3%! 5%!

Uenig! 4! 2! 5! 11!
!

Uenig! 4%! 2%! 6%! 12%!
Neutral! 5! 4! 5! 14!

!
Neutral! 5%! 4%! 6%! 15%!

Enig! 18! 16! 13! 47!
!

Enig! 16%! 15%! 17%! 48%!
Helt!enig! 8! 8! 1! 17!

!
Helt!enig! 7%! 8%! 1%! 16%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!14:!Jeg!synes!at!revisionspåtegningen!bør!være!mere!informativ.!F.!eks.!!Kunne!
den!indeholde!de!!største!revisionsmæssige!udfordringer!

!

Spm.!14:!Jeg!synes!at!revisionspåtegningen!bør!være!mere!informativ.!F.!eks.!!
Kunne!den!indeholde!de!!største!revisionsmæssige!udfordringer!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 2! !! 5! 7!

!
Helt!uenig! 2%! 0%! 6%! 8%!

Uenig! 10! 10! 9! 29!
!

Uenig! 9%! 10%! 12%! 30%!
Neutral! 7! 9! 7! 23!

!
Neutral! 6%! 9%! 9%! 24%!

Enig! 14! 10! 5! 29!
!

Enig! 13%! 10%! 6%! 29%!
Helt!enig! 3! 3! !! 6!

!
Helt!enig! 3%! 3%! 0%! 6%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Uafhængighed!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!15:!Jeg!synes!at!revisor!skal!varetage!selskabets!interesser!fremfor!samfundets!

!

Spm.!15:!Jeg!synes!at!revisor!skal!varetage!selskabets!interesser!fremfor!
samfundets!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 3! 1! 7! 11!

!
Helt!uenig! 3%! 1%! 9%! 13%!

Uenig! 9! 7! 10! 26!
!

Uenig! 8%! 7%! 13%! 28%!
Neutral! 12! 12! 6! 30!

!
Neutral! 11%! 11%! 8%! 30%!

Enig! 11! 7! 2! 20!
!

Enig! 10%! 7%! 3%! 19%!
Helt!enig! 1! 5! 1! 7!

!
Helt!enig! 1%! 5%! 1%! 7%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!
!! !! !! !! !!

!
!! !! !! !! !!

! ! ! ! ! !
!! !! !! !! !!
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Spm.!16:!Jeg!synes!at!der!ved!udskiftning!af!den!underskrivende!revisor!skal!den!nye!
revisor!komme!fra!et!andet!revisionsfirma!

!

Spm.!16:!Jeg!synes!at!der!ved!udskiftning!af!den!underskrivende!revisor!skal!
den!nye!revisor!komme!fra!et!andet!revisionsfirma!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!

Helt!uenig! 7! 1! 9! 17!
!

Helt!uenig! 6%! 1%! 12%! 19%!

Uenig! 9! 9! 7! 25!
!

Uenig! 8%! 9%! 9%! 26%!

Neutral! 13! 15! 3! 31!
!

Neutral! 12%! 14%! 4%! 30%!

Enig! 6! 5! 6! 17!
!

Enig! 5%! 5%! 8%! 18%!

Helt!enig! 1! 2! 1! 4!
!

Helt!enig! 1%! 2%! 1%! 4%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!17:!Jeg!synes!at!en!revisor!skal!kunne!yde!rådgivning!og!revision!for!den!
samme!kunde!

!

Spm.!17:!Jeg!synes!at!en!revisor!skal!kunne!yde!rådgivning!og!revision!for!den!
samme!kunde!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!

Helt!uenig! !! 1! !! 1!
!

Helt!uenig! 0%! 1%! 0%! 1%!

Uenig! 2! 3! !! 5!
!

Uenig! 2%! 3%! 0%! 5%!

Neutral! 2! 6! 1! 9!
!

Neutral! 2%! 6%! 1%! 9%!

Enig! 27! 18! 8! 53!
!

Enig! 24%! 17%! 10%! 52%!

Helt!enig! 5! 4! 17! 26!
!

Helt!enig! 5%! 4%! 22%! 30%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!18:!Jeg!synes,!at!regulering!om!revisors!uafhængighedskal!være!mere!
principbaseret!end!den!er!i!dag.!!

!

Spm.!18:!Jeg!synes,!at!regulering!om!revisors!uafhængighedskal!være!mere!
principbaseret!end!den!er!i!dag.!!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!

Helt!uenig! 1! !! 2! 3!
!

Helt!uenig! 1%! 0%! 3%! 3%!

Uenig! !! 1! 1! 2!
!

Uenig! 0%! 1%! 1%! 2%!

Neutral! 18! 17! 12! 47!
!

Neutral! 16%! 16%! 15%! 48%!

Enig! 13! 13! 9! 35!
!

Enig! 12%! 12%! 12%! 36%!

Helt!enig! 4! 1! 2! 7!
!

Helt!enig! 4%! 1%! 3%! 7%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



Side%102%af%220% %

Spm.!19:!Jeg!forventer!at!revisor!også!i!fremtiden!kan!yde!rådgivning!og!revision!for!
den!samme!kunde!

!

Spm.!19:!Jeg!forventer!at!revisor!også!i!fremtiden!kan!yde!rådgivning!og!
revision!for!den!samme!kunde!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! !! !! !! 0!

!
Helt!uenig! 0%! 0%! 0%! 0%!

Uenig! 1! 5! !! 6!
!

Uenig! 1%! 5%! 0%! 6%!
Neutral! 4! 2! 1! 7!

!
Neutral! 4%! 2%! 1%! 7%!

Enig! 25! 19! 8! 52!
!

Enig! 23%! 18%! 10%! 51%!
Helt!enig! 6! 6! 17! 29!

!
Helt!enig! 5%! 6%! 22%! 33%!

I!alt! 36! 32! 26! 94!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 96%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Skat!og!afgifter!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!20:!Jeg!forventer!at!revisor!kontrollerer!at!selskabet!indberetter!moms!korrekt!

!

Spm.!20:!Jeg!forventer!at!revisor!kontrollerer!at!selskabet!indberetter!moms!
korrekt!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 1! !! !! 1!

!
Helt!uenig! 1%! 0%! 0%! 1%!

Uenig! 7! 4! 2! 13!
!

Uenig! 6%! 4%! 3%! 13%!
Neutral! 6! 5! 1! 12!

!
Neutral! 5%! 5%! 1%! 11%!

Enig! 16! 14! 19! 49!
!

Enig! 14%! 13%! 24%! 52%!
Helt!enig! 5! 9! 4! 18!

!
Helt!enig! 5%! 9%! 5%! 18%!

I!alt! 35! 32! 26! 93!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 95%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!21:!Jeg!synes!at!der!bør!indføres!et!krav!om!at!revisor!skal!kontrollere,!at!
selskabet!indberetter!deres!moms!korrekt!

!

Spm.!21:!Jeg!synes!at!der!bør!indføres!et!krav!om!at!revisor!skal!kontrollere,!
at!selskabet!indberetter!deres!moms!korrekt!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 1! !! !! 1!

!
Helt!uenig! 1%! 0%! 0%! 1%!

Uenig! 12! 8! 2! 22!
!

Uenig! 11%! 8%! 3%! 21%!
Neutral! 6! 6! 1! 13!

!
Neutral! 5%! 6%! 1%! 12%!

Enig! 14! 11! 19! 44!
!

Enig! 13%! 10%! 24%! 47%!
Helt!enig! 2! 7! 4! 13!

!
Helt!enig! 2%! 7%! 5%! 14%!

I!alt! 35! 32! 26! !!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 95%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Spm.!22:!Jeg!forvneter,!at!revisor!kontrollerer,!at!selskabet!indberetter!deres!AAskat!
korrekt!

!

Spm.!22:!Jeg!forvneter,!at!revisor!kontrollerer,!at!selskabet!indberetter!deres!
AAskat!korrekt!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 1! !! !! 1!

!
Helt!uenig! 1%! 0%! 0%! 1%!

Uenig! 4! 4! 2! 10!
!

Uenig! 4%! 4%! 3%! 10%!
Neutral! 7! 5! 2! 14!

!
Neutral! 6%! 5%! 3%! 14%!

Enig! 18! 15! 18! 51!
!

Enig! 16%! 14%! 23%! 54%!
Helt!enig! 5! 8! 4! 17!

!
Helt!enig! 5%! 8%! 5%! 17%!

I!alt! 35! 32! 26! 93!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 95%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!23:Jeg!synes!at!der!bør!indføres!et!krav!om!at!revisor!skal!kontrollere,!at!
selskabet!indberetter!deres!AAskat!korrekt!!

!

Spm.!23:Jeg!synes!at!der!bør!indføres!et!krav!om!at!revisor!skal!kontrollere,!
at!selskabet!indberetter!deres!AAskat!korrekt!!

!! !! !! !! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 1! 1! 2! 4!

!
Helt!uenig! 1%! 1%! 3%! 4%!

Uenig! 9! 7! 5! 21!
!

Uenig! 8%! 7%! 6%! 21%!
Neutral! 9! 9! 7! 25!

!
Neutral! 8%! 9%! 9%! 26%!

Enig! 15! 10! 10! 35!
!

Enig! 14%! 10%! 13%! 36%!
Helt!enig! 1! 5! 2! 8!

!
Helt!enig! 1%! 5%! 3%! 8%!

I!alt! 35! 32! 26! 93!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 95%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!24:!Jeg!forventer!at!revisor!kontrollerer,!at!selskabets!prisfastsættelse!af!
interne!vare!og!ydelser!koncernselskaber!imellem!er!prisfastsat!korrekt!!

!

Spm.!24:!Jeg!forventer!at!revisor!kontrollerer,!at!selskabets!prisfastsættelse!
af!interne!vare!og!ydelser!koncernselskaber!imellem!er!prisfastsat!korrekt!!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 2! !! 1! 3!

!
Helt!uenig! 2%! 0%! 1%! 3%!

Uenig! 3! 7! 2! 12!
!

Uenig! 3%! 7%! 3%! 12%!
Neutral! 9! 5! 4! 18!

!
Neutral! 8%! 5%! 5%! 18%!

Enig! 18! 12! 17! 47!
!

Enig! 16%! 11%! 22%! 49%!
Helt!enig! 3! 8! 2! 13!

!
Helt!enig! 3%! 8%! 3%! 13%!

I!alt! 35! 32! 26! 93!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 95%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Spm.!25:!Jeg!synes!at!der!bør!indføres!krav!om!at!revisor!skal!kontrollere,!at!
selskabets!prisfastsættelse!af!interne!vare!og!ydelser!koncernsleksbaer!imellem!er!

prisfastsat!korrekt!

!

Spm.!25:!Jeg!synes!at!der!bør!indføres!krav!om!at!revisor!skal!kontrollere,!at!
selskabets!prisfastsættelse!af!interne!vare!og!ydelser!koncernsleksbaer!

imellem!er!prisfastsat!korrekt!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 3! 1! 3! 7!

!
Helt!uenig! 3%! 1%! 4%! 8%!

Uenig! 7! 10! 5! 22!
!

Uenig! 6%! 10%! 6%! 22%!
Neutral! 15! 6! 10! 31!

!
Neutral! 14%! 6%! 13%! 32%!

Enig! 9! 10! 8! 27!
!

Enig! 8%! 10%! 10%! 28%!
Helt!enig! 1! 5! !! 6!

!
Helt!enig! 1%! 5%! 0%! 6%!

I!alt! 35! 32! 26! !!
!

I!alt! 32%! 30%! 33%! 95%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Revision!og!IT!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!26:!Jeg!synes!at!generelistrevisors!forståelse!af!IT!systemers!opbygning!er!

tilstrækkeligt,!for!at!generelistrevisoren!kan!bevare!overblikket!over!hele!revisionen!

!

Spm.!26:!Jeg!synes!at!generelistrevisors!forståelse!af!IT!systemers!opbygning!
er!tilstrækkeligt,!for!at!generelistrevisoren!kan!bevare!overblikket!over!hele!

revisionen!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 1! !! !! 1!

!
Helt!uenig! 1%! 0%! 0%! 1%!

Uenig! 4! 6! !! 10!
!

Uenig! 4%! 6%! 0%! 9%!
Neutral! 12! 13! 7! 32!

!
Neutral! 11%! 12%! 9%! 32%!

Enig! 16! 13! 16! 45!
!

Enig! 14%! 12%! 21%! 47%!
Helt!enig! 2! !! 2! 4!

!
Helt!enig! 2%! 0%! 3%! 4%!

I!alt! 35! 32! 25! 92!
!

I!alt! 32%! 30%! 32%! 94%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Spm.!27:!Jeg!synes!at!revisor!formår!at!udnytte!de!muligheder!som!IT!giver!f.!eks.!I!
form!af!dataanalyser!

!

Spm.!27:!Jeg!synes!at!revisor!formår!at!udnytte!de!muligheder!som!IT!giver!f.!
eks.!I!form!af!dataanalyser!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 0! 1! 1! 2!

!
Helt!uenig! 0%! 1%! 1%! 2%!

Uenig! 8! 2! 3! 13!
!

Uenig! 7%! 2%! 4%! 13%!
Neutral! 14! 15! 7! 36!

!
Neutral! 13%! 14%! 9%! 36%!

Enig! 12! 14! 13! 39!
!

Enig! 11%! 13%! 17%! 41%!
Helt!enig! 1! !! 1! 2!

!
Helt!enig! 1%! 0%! 1%! 2%!

I!alt! 35! 32! 25! 92!
!

I!alt! 32%! 30%! 32%! 94%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Spm.!28:!Jeg!forventer!at!revisor!tager!efteruddannelse!i!revision!af!IT!systemer!
!

Spm.!28:!Jeg!forventer!at!revisor!tager!efteruddannelse!i!revision!af!IT!
systemer!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 0! 0! 1! 1!

!
Helt!uenig! 0%! 0%! 1%! 1%!

Uenig! 2! 2! 3! 7!
!

Uenig! 2%! 2%! 4%! 8%!
Neutral! 12! 8! 8! 28!

!
Neutral! 11%! 8%! 10%! 29%!

Enig! 19! 15! 13! 47!
!

Enig! 17%! 14%! 17%! 48%!
Helt!enig! 2! 7! !! 9!

!
Helt!enig! 2%! 7%! 0%! 8%!

I!alt! 35! 32! 25! 92!
!

I!alt! 32%! 30%! 32%! 94%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Spm.!29:!Jeg!synes!at!der!skal!være!et!krav!om!at!revisor!!skal!tage!efteruddannelse!i!

revision!af!IT!systemer!
!

Spm.!29:!Jeg!synes!at!der!skal!være!et!krav!om!at!revisor!!skal!tage!
efteruddannelse!i!revision!af!IT!systemer!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
!

!! Direktør! Bestyrelse! Revisor! I!alt!
Helt!uenig! 1! !! 3! 4!

!
Helt!uenig! 1%! 0%! 4%! 5%!

Uenig! 5! 2! 7! 14!
!

Uenig! 5%! 2%! 9%! 15%!
Neutral! 18! 12! 6! 36!

!
Neutral! 16%! 11%! 8%! 35%!

Enig! 9! 15! 9! 33!
!

Enig! 8%! 14%! 12%! 34%!
Helt!enig! 2! 3! !! 5!

!
Helt!enig! 2%! 3%! 0%! 5%!

I!alt! 35! 32! 25! 92!
!

I!alt! 32%! 30%! 32%! 94%!

&

&

&&

&

&
%
%
%
%
%
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Bilag&12:&Data&bag&figur&11.1.&
%
Alle!besvarelser!opdelt!efter!svarmulighederne!

! ! ! ! ! ! ! ! !
!!

Spm.!
3!

Spm.!
4!

Spm.!
7!

Spm.!
10!

Spm.!
12!

Spm.!
13!

Spm.!
17!

Spm.!
20!

Spm.!
22!

Spm.!
24!

Spm.!
26!

Spm.!
27!

Spm.!
28!

Helt!uenig! 5%! 2%! 0%! 1%! 3%! 5%! 1%! 1%! 1%! 3%! 1%! 2%! 1%!
Uenig! 14%! 8%! 2%! 11%! 12%! 12%! 5%! 13%! 10%! 12%! 9%! 13%! 8%!
Neutral! 14%! 18%! 13%! 17%! 22%! 15%! 9%! 11%! 14%! 18%! 32%! 36%! 29%!
Enig! 43%! 45%! 58%! 54%! 45%! 48%! 52%! 52%! 54%! 49%! 47%! 41%! 48%!
Helt!enig! 23%! 27%! 23%! 13%! 14%! 16%! 30%! 18%! 17%! 13%! 4%! 2%! 8%!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Besvarelser!samlet!til:!uenig/helt!uenig,!neutral!og!enig/helt!enig!
! ! ! ! ! ! !

!!
Spm.!
3!

Spm.!
4!

Spm.!
7!

Spm.!
10!

Spm.!
12!

Spm.!
13!

Spm.!
17!

Spm.!
20!

Spm.!
22!

Spm.!
24!

Spm.!
26!

Spm.!
27!

Spm.!
28!

Uenig/helt!uenig! 19%! 10%! 2%! 12%! 16%! 17%! 6%! 14%! 11%! 15%! 10%! 15%! 9%!
Neutral! 14%! 18%! 13%! 17%! 22%! 15%! 9%! 11%! 14%! 18%! 32%! 36%! 29%!
Enig/helt!enig! 66%! 72%! 81%! 67%! 59%! 64%! 82%! 70%! 71%! 62%! 52%! 43%! 57%!
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Bilag&13:&Data&bag&figur&11.2.&
%
Alle!besvarelser!opdelt!efter!svarmulighederne!

! ! ! ! ! ! ! !
!!

Spm.!
5!

Spm.!
6!

Spm.!
9!

Spm.!
11!

Spm.!
14!

Spm.!
16!

Spm.!
18!

Spm.!
19!

Spm.!
21!

Spm.!
23!

Spm.!
29!

!Helt!uenig! 2%! 8%! 3%! 21%! 8%! 19%! 3%! 0%! 1%! 4%! 5%!
!Uenig! 13%! 13%! 3%! 17%! 30%! 26%! 2%! 6%! 21%! 21%! 15%!
!Neutral! 34%! 40%! 39%! 20%! 24%! 30%! 48%! 7%! 12%! 26%! 35%!
!Enig! 40%! 26%! 41%! 29%! 29%! 18%! 36%! 51%! 47%! 36%! 34%!
!Helt!enig! 12%! 13%! 11%! 8%! 6%! 4%! 7%! 33%! 14%! 8%! 5%!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Besvarelser!samlet!til:!uenig/helt!uenig,!neutral!og!enig/helt!enig!
! ! ! ! ! !

!!
Spm.!
5!

Spm.!
6!

Spm.!
9!

Spm.!
11!

Spm.!
14!

Spm.!
16!

Spm.!
18!

Spm.!
19!

Spm.!
21!

Spm.!
23!

Spm.!
29!

!Uenig/helt!uenig! 14%! 21%! 5%! 39%! 38%! 44%! 6%! 6%! 22%! 26%! 20%!
!Neutral! 34%! 40%! 39%! 20%! 24%! 30%! 48%! 7%! 12%! 26%! 35%!
!Enig/helt!enig! 52%! 39%! 52%! 37%! 34%! 22%! 43%! 84%! 61%! 44%! 39%!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !%
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Bilag&14:&Transskription&af&interview&med&Lars&Kiertzner&
Lars%Kiertzner%transskription%af%interview.%%
%
Spørgsmål%1%
Synes%du%at%ændringerne%i%Revisorloven,%i%2003%og%2008,%i%forhold%til%revisors%uafhængighed,%
har%gavnet%revisionsbranchen?%Eller%er%det%bare%blevet%mere%kompliceret?%
%
%
Spørgsmål%2%
Er%det%din%opfattelse,%at%den%nuværende%regulering%øger%revisors%uafhængighed?%

o Hvis%ja,%skulle%det%gælde%for%flere%virksomheder?%
o Synes%du%at%regelen%om%at%den%underskrivende%revisor%skal%udskiftes%hvert%7%år%

med%en%karantæne%på%2%år%øger%revisors%uafhængighed?%
%
L:% Jeg% kan% se% her% i% spørgsmål% 2,% det% er% sådan% mere% opklarende,% din% opfattelse% af% den%
nuværende% reguleringer% øger% revisors% uafhængighed,% hvis% ja,% skal% den% så% gælde% for% flere%
virksomheder,%hvad%mener%i%med%flere%virksomheder?%
%
A:%Den%henviser%til%§%21%i%Revisorloven,%at%det%sådan%er%for%kommunale%virksomheder%og%
%
L:%Nåhr%ja,%men%det%er%jo%kun%nogle%af%uafhængighedsreglerne,%uafhængighedsreglerne%gælder%
som%udgangspunkt%for%alle.%Og%så%er%der%§%21,%stk.%3%for%det%vi%kalder%offentlige%betydningsfulde%
virksomheder% i% Danmark,% det% er% fx.% den%med% partner% rotations% regel% som% i% referer% til,%men%
dybest%set%er%det%kun%en%begrænset%udvalg%af%regler,%langt%de%fleste%regler%gælder%for%%alle.%Det%
der% gælder% PIE% specielt% det% er% forbud% mod% rådgivning% omkring% regnskabsaflæggelse% og%
ledelsesrekruttering,% det% er% i% Bekendtgørelse% 663% regler,% de% gælder% kun% for% offentligt%
betydningsfulde%virksomheder%og%så%partner%rotations%reglen%gælder%som%også%kun%gælder%for%
offentligt%betydningsfulde%virksomheder.%%Alle%%andre%regler%i%både%revisorlovens%§%24Y26%og%så%
bekendtgørelse%663%gælder%for%alle,%så%altså.%
%
A:%Det%er%bare%fordi%at%§%24%henviser%nemlig%til%§%21?Så%har%jeg%misforstået%det.%
%
L:%Ja,%nej,%det%gør%den%i%en%af%bestemmelserne%ikke,%det%gælder%kun%om%partner%rotationsreglen,%
det%samme%gælder%Bekendtgørelse%663,%om%forbud%mod%egen%kontrol%og%ledelsesrekruttering.%
Jeg% kan% ikke% huske% hvad% det% hedder% i% loven,%men% det% bliver% uddybet% i% Bekendtgørelse% 663,%
forbud%mod% regnskabsmæssigrådgivning,%man%må% ikke%assistere%med% regnskabsaflæggelse% i%
offentligligt%betydningsfulde%virksomheder.%Det%er%det%de%eneste,%alt%andet%gælder%for%alle.%
Være%sikker%på%at%I%ved%hvad%i%mener.%Uafhængighedsreglerne%gælder%som%udgangspunkt%for%
alle.% Min% egen% holdning% til% om% man% overhovedet% skulle% lave% uafhængighedsregler% i%
lovgivningen,%det%synes%jeg%man%skulle%have%ladet%være%med.%Jeg%synes%vi%skulle%have%refereret%
til% Code% of% Ethics,% etiske% regler,% det% synes% jeg% er% et% bedre% reguleringsmæssigt% grundlag%
indholdsmæssigt%end%lovgivningen%er.%Men%det%kommer%jo%fra%et%direktiv,%de%bestemmelser%vi%
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har%implementeret%i%§24Y26%og%Bekendtgørelse%663%er%jo%stort%set%bare%afskrift%fra%8.%direktiv,%

det%eksisterende%8.%direktiv.%Så%dybest%set%synes%jeg%man%skulle%have%ladet%hver.%Jeg%synes%den%

der% situation%med% at%man% har% nogle% regler% i% lovgivningen% og% andre% i% etiske% regler,% er% dybt%

forvirrende.%Der%er%ingen%der%kan%håndtere%det%regelsæt%samlet%set.%Og%etisk%regler%skærper%på%

en%hel%række%områder%lovgivning,%det%er%der%ikke%så%mange%der%har%opdaget,%men%sådan%er%det.%

Så%det% forvirrer%på% %et%højt%niveau.% Jeg%synes%man%skulle% faktisk%at%man%skulle%have%giftet%sig%

med%IFAC’s%Code%of%Ethics.%Og%så%implementeret%dem,%bare%skrive%i%lovgivningen%at%de%gælder.%

Men%det%kræver%at%EU%systemet%også%kommer%ind%på%den%linje,%og%det%kommer%de%jo%længere%

og%længere%væk%fra,%kan%man%sige.%

Nu%har%de%i%forordet%til%8.%direktiv%i%2006,%skrev%de%at%de%forventer%at%de%måske%implementerer%

IFACs%Code%of%Ethics.%Nu%kan%vi%se%i%forordningen%i%2011%at%det%gør%de%bestemt%ikke.%

%

A:%Nej,%men%ECON%forslår%at%man%implementerer%Code%of%Ethics.%

%

L.%Det%er%jo%ikke%kommissionens%forslag,%og%ECON%er%på%den%linje,%men%de%tager%noget%gammelt%

op% af% skuffen% og% siger;% skal% vi% ikke% tilbage% på% det% spor,% kan% man% sige.% Men% det% er% ikke%

kommissionens%forslag.%Den%franske%kommissær%er%fuldstændig%uenig%i%det%synspunkt.%

%

M:%Så%hvis%det%stod%til%dig,%så%synes%du%bare%man%skal%have%Code%of%Ethics?%

%

L:% Ja%det%synes% jeg.% Jeg%synes%dog% ikke%at%Code%of%Ethics%er%særligt%elegante.% Jeg% %synes%de%er%

meget%svære%at%læse,%og%folk%kan%normalt%slet%ikke%forstå%dem,%fordi%de%er%så%komplekse.%De%er%

jo% ikke% clarityYagtige,% de% er% jo% principstyret% kan% man% sige.% Derfor% ender% man% altid% med%

overvejelser%af%trusler%og%sikkerhedsforanstaltninger,%hvor%vi%ender%vi%noget%man%ikke%må%og%

aldrig%må,%hvornår%ender%vi%i%noget%der%gult%med%sikkerhedsforanstaltninger,%og%hvornår%ender%

vi%i%noget%vi%godt%må.%Og%de%er%meget%komplekse,%og%så%er%der%kapitel%290%om%revisions%review%

hvor% man% siger% det% er% de% samme% uafhængighedsovervejelser% og% så% er% der% kapitel% 291% om%

andre% erklærings% opgaver% med% sikkerhed% som% er% næsten% copy% paste% af% 290.% SÅ% det% bliver%

ekstremt%kompleks.%

%

M:%men%det%ville%være%et%godt%udgangspunkt?%

%

L:%Det%ville%være%et%godt%udgangspunkt,%et%bedre%udgangspunkt%end%det%man%har%fået.%Man%kan%

sige%at%det% I%nu%har%ECON,%man%kunne%også%have% taget%den% juridiske%komiteens% forslag.%Den%

juridiske% komite% i% EUYparlamentet% % siger% stort% set% også% principstyring% i% modsætning% til%

forbudsstyring%som%er%kommissionens%udspil.%Men%for%at%svare%på%spørgsmålet,%jeg%har%svaret%

på%spørgsmål%1.%Og%2,%jeg%ved%ikke.%Jeg%synes%partnerrotationsreglen%er%meget%fornuftigt.%Den%

har%jeg%ikke%problemer%med%at%forstå.%

Om%den%skal%udstrækkes% til% andre%virksomheder.%Det%ved% jeg% ikke% rigtig,% så% længe%vi%har%en%

bred%revisionspligt%så%er%det%måske%lige%voldsomt%nok%at%udstrække%partnerrotationsreglen%til%

at%virke%ved%mange%virksomheder.%I%Danmark%har%man%jo%udvidet%%”offentligt%betydningsfuld”Y%
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begrebet,% udover% det% der% ligger% i% direktivet% og% forordningen.% VI% har% ikke% bare% taget%
børsnoterede% virksomheder% men% også% statslige% aktieselskaber,% vi% har% selvfølgelig% tager%
finanstilsynets% regulerede%virksomheder,%de% skal% jo% være% indenfor%direktivets% rammer%både%
nu%og%i%fremtiden,%så%har%vi%taget%store%CYvirksomheder%med,%så%Danfoss%og%Grundfoss%og%Lego%
også% kommer% til% at% roterer,% fordi% de% er% mega% store% CYvirksomheder,% og% kommuner% og%
kommunale%fællesskaber%som%også%er%en%udvidelse%i%forhold%til%EU%reguleringsgrundlaget,%så%
jeg% synes% man% rammer% rimeligt% godt.% Og% det% er% jo% en% fremadrettet% spørgsmål% om% man%
overhovedet% vil% blive% ved% med% at% lade% det% danske% ”offentlig% betydningsfuld% virksomheds”%
begrebet%%være%så%bredt%som%det%er%i%dag,%det%er%meget%bredere%end%EU%ligger%op%til,%men%det%
må%vi%jo%se.%%
%
Spørgsmål%3%
Hvad%er%din%holdning%til%at%den%samme%person%må%revidere%og%rådgive?%

o Synes%du%at%revisors%uafhængighed%svækkes%ved%at%han%må%yde%andre%ydelser%
end%revision?%

%
Det%3.%spørgsmål%om%den%samme%person%må%reviderer%og%rådgive.%Det%må%han%jo%ikke%altid,%jeg%
synes% den% principstyrede% overvejelse% der% ligger% bag% ved% overvejelserne% i% Code% of% Ethics% er%
meget%fornuftig.%Jeg%synes%faktisk%man%rammer%rimeligt%godt%hvad%man%kan%og%hvad%man%ikke%
kan.%Hvis%man%ellers%følger%Code%of%Ethics.%Fordi%de%indeholder%en%hel%række%situationer%hvor%
man% ikke% må.% Dybest% set% synes% jeg% ikke% man% skal% lave% noget% total% forbud.% Kommissionens%
forslag% er% jo% SOX% i% høj% potens.% De% går% jo% ind% og% overtrumfer% SOX’s% lovgivningens%%
detailregulering,% ved% at% sige% i% må% stort% set% ingenting.% Den% artikel% der% gør% det,% artikel% 10% i%
forordningen,%er%ikke%en%særlig%elegant%teknisk%formuleret%bestemmelse,%men%sådan%er%det.%
!
Spørgsmål%4%
Hvad%er%din%holdning%til%ECON%forslag%til%rotation%af%revisor?%

o Hvilke%fordele%og%ulemper%er%der%ved%forslaget?%
o Ser%du%det%nye%forslag%som%et%bedre%forslag%i%forhold%til%det%oprindelige%forslag%

om%tvunget%rotationsordning?%
%
L:%Nu%skal%jeg%vende%den%her,%nu%skal%jeg%lige%have%det%her%med.%
%
A:%De%forslår:%
%
L:%firma%rotationsordning%
%
A:%Ja,%og%hvert%7%år,%og%så%skal%der%kun%2%firmaer%ind%i%udbudsrunden.%
%
L:% Jeg% tænker% på% hvert% 6.% år.% Altså% det% ene% er% en% firmarotations,% det% er% hvad% kommissionen%
foreslår,%den%italienske%firmarotationsordning,%det%er%det%eneste%sted%i%verden%man%har%det,%det%
er% i% Italien,% det% er% kommissionens% forslag% at% firmaet% skal% rotere.% Hidtil% har% vi% bare% haft%
partnerrotation.%Så%det%ECON%foreslår%er%det%virkelig%firmarotation%hvert%7.%år?%
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A:%Det%er%firma%eller%revisorYrotation.%De%siger%også%at..%
%
L:% Partnerrotation% vil% fungerer% under% alle% omstændigheder.% Forslår% de% at% firma% skal% rotere%
hvert%7.%år?%
%
A:%ECON%siger%også%at%der%ikke%er%noget%krav%om%at%samme%revisor%ikke%må%vælges%igen.%Dvs.%
Lige%som%vi%kender%det%i%dag,%en%partnerrotation.%%
%
L:%De%siger%at%der%ikke%er%noget%i%vejen%for%at%virksomheden%på%vælges%igen?%
%
A:%De%siger%også,%ja.%
%
L:% Ja% fordi%partner% skal% rotere%hvert%7%år,%det%er%de%eksisterende%regler,%og% så% får%man%2%års%
timeout,% det% er% jo% de% eksisterende% regler.% Det% vil% sige% at% de% holder% fast% i%
partnerrotationsreglerne%er% tilstrækkelig,%vi%behøver% ikke%en% firmarotationsregel.%Og%så%skal%
den%der%partnerrotationsregel%kombineres%med%en%bunden%udbudsrunde%
%
L:%Som%udgangspunkt%skal%man%invitere%2,%man%skal%have%2%tilbud.%Hvor%det%ene%skal%komme%
fra%en% firma%der% ikke%har%over%15%%af%deres%samlede%revisionshonorar% fra%super%PIE,%det%er%
kommissionens%forslag.%Og%de%ligger%ikke%op%til%at%det%skal%være%en%uden%for%big%4%kredsen,%det%
ligger%de%slet%ikke%op%til,%fordi%det%kan%man%ikke,%det%ville%være%diskrimination,%vi%kan%ikke%have%
en%erhvervslovgivning%der%siger%vi%skal%have%et%ikke%big%4%firma%involveret,%det%går%bare%ikke.%
Det%ville%være%direkte%i%byretten%for%diskrimination.%Derfor%har%de%formuleret%den%der%med%at%
man% skal% have% 2% i% udbudsrunden,% sådan% at% den% en% kun% skal% have% 15% %% af% sit% samlede%
revisionshonorar%fra%super%PIE.%Super%PIE%er%de%PIE%virksomheder%der%har%over%1%mia.%Euro%i%
balancesum,%og%altid%mindst%10%%børsnoterede.%Det%er%kommissionens%forslag.%
ECON%går%bare%tilbage%og%siger,%det%der%med%udbudsrunden%kan%vi%godt%forstå,%men%det%med%
firmarotationen%det%understøtter%vi%ikke.%Er%det%korrekt?%
%
A:%Ja,%lige%præcis.%
%
L:% Det% er% ligesom% den% juridiske% komite,% de% har% den% samme% holdning.% At%
partnerrotationsreglerne%er%en%god%ide,%men%de%kan%ikke%se%hvorfor%et%firma%ikke%må%byde%ind%
på%revisionen%sådan% løbende.%Det%der%med%at%udbudsrunden%det%er%en%meget%god% ide,%det%er%
der%revisionsudvalget%skal%have%en%voldsom%rolle%efter%Kommissionens%mening.%%
%
A:%Så%du%synes%at%de%nye%forslag%er%gode?%
%
L:%Det%er%jo%ikke%et%nyt%forslag,%men%vi%bibeholder%det%som%vi%har,%og%lave%en%udbudsrunde%som%
skal%være%obligatorisk.%Og%den%obligatoriske%udbudsrunde%synes% jeg%er%en% fair% ide,%og%det%er%
forsøg%på%at%generalforsamlingens%indflydelse%reel%større,%det%er%det%der%ligger%bag%det.%Vi%har%
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den%der% selskabsretlige% regulering% om%at% det% er% generalforsamlingen%der% vælger% revisor,% og%
enhver% ved% at% det% er% det% nok% ikke% i% virkeligheden.% Det% er% en% sandhed%med%modifikationer.%
Derfor%har%man%det%der%ønske%om%at%de%skal%have%noget%at%vælge%imellem.%
%
Spørgsmål%5%
Hvad%din%holdning%til%ECON%forslag%om%virksomhederne%maksimalt%må%købe%rådgivende%
ydelser%for%10%pct.%af%revisionshonoraret?%

o Hvilke%fordele%og%ulemper%er%der%ved%forslaget?%
Synes%du%at%det%nye% forslag,%om%at%revisor%godt%både%må%revidere%og%rådgive% inden%for%visse%
grænser,% er% bedre% end% at% grønbogens% oprindelige% forslag,% om% adskillelse% af% revision% og%
rådgivning%
%
A:%Så%har%du%svaret%på%spm.%4,%så%går%vi%videre%til%spm.%5,%omkring%at%ECON%løsner%lidt%op%for%det%
her%med%at%adskille%revision%og%rådgivning.%
%
L:%Jeg%ved%ikke,%jeg%synes%at%Code%of%Ethics%er%stærke%nok%til%at%regulere%det%her.%Jeg%kan%ikke%se%
hvorfor%man%skal%have%en%10%%grænse,%altså,%for%mig%at%se%er%det%mere%eller%mindre%vilkårlig.%
Jeg%kan%godt%se%nogle%gange%10%%i%revision%og%90%%i%rådgivning,%så%kan%det%være%et%problem.%
Jeg%har%svært%ved%de%der%grænser,%og%jeg%ved%ikke%hvor%de%får%de%der%10%%fra.%I%kommissionens%
forslag%siger%man%at%der%er%nogle%revisionslignende%ydelser%som%man%godt%må%yde%for%samme%
klient.%Det%er%så%det% i%revisionsfaglig%vil%kalde%andre%erklæringsopgaver%med%sikkerhed,%dem%
må%man%godt%yde.%Men%der%siger%man%så%højest%10%%af%det%samlede%revisionshonorar.%Så%siger%
man%at%der%er%gule%ydelser%som%kræver%tilladelse,%2%af%dem%fra%revisionsudvalget%og%2%af%dem%
fra% tilsynsmyndigheden% det% vil% sige% Finanstilsynet% og% Erhvervstilsynet.% Og% så% alt% andet% er% i%
virkeligheden%forbudt.%Det%er%hovedreglen,%og%så%er%de%der%accessoriske%ydelser%på%10%,% jeg%
ved%ikke%om%det%er%derfra,%okay%så%siger%vi%10%.%Det%juridiske%udvalg%siger%principstyring%lige%
som% Code% of% Ethics.% Der% er% selvfølgelig% også% nogle% ting% der% er% forbudt.% Sådan% noget% som%
regnskabsassistance% er% altid% no% go,% ledelsesrekruttering% er% altid% no% go.% Der% er% det% helt%
underligt,%der%har%kommissionen%taget%det%over% i%den%gule%blok,%at%man%faktisk%kan%gøre%det%
visse% tilfælde%hvis% revisionsudvalget% giver% tilladelse% til% det.%Det% er% sådan%helt%mærkværdigt,%
fordi%det%er%noget%af%det%der%er%rødt%i%dag,%og%det%bliver%lige%pludseligt%gult.%Men%hvorfor%skal%
man%arbejde%med%de%her%grænser,%det%ved%jeg%ikke.%
%
M:%Kan%man%sige%at%Code%of%Ethics%er%mere%fleksible?%
%
L:%Ja,%Code%of%Ethics%har%i%princippet%det%her%med%at%man%skal%identificere%nogle%trusler,%og%så%er%
der%nogle%trusler%der%er%så%stærke%at%det%må%man%ikke.%
Og%så%er%der%nogle%trusler%man%kan%håndtere%med%sikkerhedsforanstaltninger%hvor%du%fx%skal%
lave% særlig% kvalitetssikring,% eller% adskilte% teams,% altså% rådgivnings% og% erklærings% teams.% Og%
nogle% ting% ikke%noget%problem.%Det%er%egentligt% i%princippet%principstyret% selvom%de%ender% i%
forbud%i%virkeligheden,%de%er%bare%gennemtænkte%forbud.%De%arbejder%ikke%sådan%med,%eller%et%
eller%andet% sted%med%at%honorartruslen%bliver% så% stor%at%man%skal% sige%nej.%Men%der%er% intet%
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rødt%lys%ingen%grænser.%Der%er%nogle%krav%om%at%hvis%revisionshonoraret%overstiger%15%%af%det%
samlede% honorar% i% virksomhed,% så% skal%man% særlig% kvalitetssikre% opgaven,% og% sådan% noget,%
men%det%er%ikke%et%forbud%som%sådan,%det%er%bare%et%krav%om%kvalitetssikring.%Så%hvorfor%ikke%
sige%20%?%Jeg%ved%ikke%hvor%han%har%det%der%fra,%det%er%ikke%evidensbaseret.%%
%
A:%Hvis%vi%går%videre%til%det%næste%emne%om%skat,%moms%og%afgifter%i%forhold%arbejdsopgaver%i%
revisionen.%%
%
Spørgsmål%6%
I%og%med%at%reglerne%inden%for%skat,%moms%og%afgifter%bliver%mere%kompliceret,%mener%du%så,%at%
revisor%skal%have%mere%fokus%på%virksomhedens%overholdelse%af%%reguleringen%af%skat,%moms%
og%afgifter%i%revisionen?!

o Hvis%ja,%hvordan?!
o Hvis%nej,%hvorfor?%!

%
L:% det% er% blevet% mere% komplekst% det% er% jeg% enig% i.% Altså% man% kan% jo% sige% at% det% er% mere%
komplekst,% så% er% der% også% større% sandsynlighed% for% at% der% bliver% risici% for% væsentlig%
fejlinformation,% og% det% er% den% revisionsmæssige% kobling.% Jeg% synes% at% svaret% er% nok% ja.% Det%
bliver% mere% komplekst,% så% bliver% det% også% mere% risikorelateret,% og% hvis% det% så% kan% give%
væsentlig% fejl,% så% giver% det% os% jo% en% større% fokus% på% det.% Det% er% jo% også% derfor% at% man% ser%
revisionsfirmaerne% opkvalificerer% deres% ressourcer,% fordi% mange% gange% involvere% de% deres%
specialister% i% de% her% ting.% Nok% især% når%man% er% i% internationalt% beskatningsmiljø,%men% altså%
også% i% dansk,% jeg% havde% et% foredrag% om%en%der% fortalte%mig% om,% det% var% ikke%moms,% det% var%
noget%andet,%det%var%heller% ikke% told%det%er% jo% rimeligt%enkelt,%men%om%afgifter%af% forskellige%
karakter.% Det% er% jo% ufatteligt% komplekst,% det% er% jo% ikke% bare% komplekst,% det% er% tæske% svært.%
Derfor%kan%man%godt%sige,%og%især%når%det%er%international%relation,%så%bliver%det%jo%frygteligt%
svært,% og% det% er% vel% baggrund% for% at% revisorhusene,% i% hvert% fald% de% store% og% mellem% store%
opkvalificerer%begge%områder,%og%har%gjort%det%længe.%Der%er%selvfølgelig%en%rådgivningsvinkel%
på% det% også,% det% ved% jeg% godt.% Men% der% vel% også% noget% med% at% man% nogle% gange% sender% et%
spørgsmål% over:% ”hvordan% skal% det% her% behandles% regnskabsmæssige?”,% eller% ”hvilken%
regnskabsmæssige% betydning% får% sådan% et% forhold”,% det% er% jo% selvfølgelig% den%
regnskabsmæssige% betydning% der% betyder% noget% i% den% sammenhæng.% Det% skal% give% fejl% i%
regnskabet%før%man%som%revisor%skal%reagere%på%det.%
%
Spørgsmål%7%
I%den%seneste%tid%har%der%været%meget%fokus%på%transfer%pricing,%tror%du%dette%får%påvirkning%på%
revisionen,%af%virksomhedernes%prisfastsættelse%af%interne%varer%og%ydelser%koncernselskaber%
imellem?!
%
Transfer%pricing%tror%jeg%også%der%i%høj%grad%er%fokus%på%for%at%sige%det%mildt.%Det%er%jo%netop%1%
aspekt%af%det%her,% ikke%bare%transfer%pricing,%men%også%udbytte%overførsler%fra%et% land%til%det%
andet% land%til%det%tredje% land.%Forrentning%af%koncernlån%og%andre%ting.%Der%er%mange%måder%
man%kan%placere% skat%på,% kan%man% sige,%hvor%man%ønsker%det% skal%placeres.%Og%det% er%da%et%
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fokus%område,%og%vi%kan%spørge%SKAT%om%de%har%fokus%på%det,%og%det%har%de%dælme.%Og%det%er%
jo%nogle%store%sager% i% ser.%Nu% tabte%SKAT% jo% ISSYsagen,%men%nu%har%de% jo%så%åbenbart%en%om%
Microsoft%ikke,%da%Navision%blev%solgt%for%et%3Y4%år%siden,%hvor%de%siger%at%der%er%et%krav%på%en%
5,8%mia.%kr.%i%skat%på,%det%kan%man%da%kalde%lidt?%Det%er%jo%rettet%mod%den%amerikanske%selskab,%
selvfølgelig,%det%er%jo%det%der%har%kravet%i%mod%sig.%Men%selvfølgelig%skal%revisor%forholde%sig%til%
sådan%noget,%og%tage%stilling%i%sådan%en%situation%hvor%man,%som%altså%i%MicrosoftYtilfældet%førte%
nogle%rettigheder%fra%DK%over%til%Irland.%De%værdier%de%så%bliver%overført%til%er%de%rimelige%og%
fornuftige.% Det% er% da% et% fokus% område,% det% er% helt% klart.%Man% kan% også% sige% at% SKAT% nu% får%
gennemført%sådan%et%særligt%transfer%pricing%erklæring%fra%revisors%side,%som%skal%afgives%efter%
anmodning% fra% SKAT.% I% situationer% hvor% SKAT% har% fået% transfer% pricing% dokumentation% fra%
virksomheden% ind% til% undersøgelse,% og% deres% umiddelbare% undersøgelse% siger% at% den% er%OK,%
der%kan%de%så%bede%revisor%om%en%udtalelse%i%den%forbindelse.%Så%det%er%da%et%fokus%område,%det%
er%helt%klart.%Og%vi%kan%jo%se%de%der%store%multinationale%koncerner%som%betaler%for%mig%i%hvert%
fald%en%ret%uforståelig%lav%skatteprocent.%Sådan%samlet%set%fx%%betaler%Google%2%%%i%skat%i%USA%
eller%noget% i%den%stil,%Microsofts%globale%skatteprocent%er%10.%Der%er%mange%der%undre%sig,%at%
det%virkeligt%kan%lade%sige%gøre,%og%skabe%så%meget%værditilvækst%i%de%lande%der%er%200%ansatte,%
der%generer%man%så%tilsyneladende%en%meget%stor%del%af%deres%skattepligtige%indkomst.%Det%er%
der%jo%ikke%nogen%der%rigtig%sådan%for%alvor%tror%på.%Vi%ved%godt%at%de%der%overførsler%de%kan%
være%på%kanten.%Men% jeg%kan%godt% forstå% at%der% er% interesse%om%det.%Det% er% jo% en%udpræget%
øvelse%det%her,%og%placere%SKAT%rundt% i%de% lande%hvor%det%er%mest%hensigtsmæssigt.%Og%man%
kan% sige% moms% er% det% fuldstændigt% det% samme,% moms% er% jo% meget% sværere% end% skat% i%
virkeligheden,%der%er%ork,%gud%fri%mig%vel.%Det%er%svært.%
%
Spørgsmål%8%
Hvad%er%din%holdning%til%at%revisor%i%forbindelse%med%udvidet%gennemgang%skal%kontrollere%at%
AYskat,%moms%osv.%er%indberettet%korrekt,%men%at%det%ikke%er%et%direkte%krav%i%revisionen?%

o Tror%du%at%denne%handling%vil%blive%implementerede%i%revisionen%i%
fremtiden?%

o Synes%du%at%handlingerne%skal%implementeres%i%revisionen%i%fremtiden?%
%
A:%så%er%det%sådan%i%den%her%nye%erklæringsstandard,%udvidet%gennemgang,%der%er%jo%et%krav%om%
at%revisor%skal%gå%igennem%om%AMYbidrag,%AYskat%bliver%indberettet%korrekt.%
%
L:%Ja,%på%basis%af%bogføringen.%Nu%har%jeg%været%med%til%at%lave%standarden,%så%jeg%ved%noget%om%
den.% Og% du% skal% have% det% der%med% at% det% er% på% basis% af% bogføring.% Fordi% det% der% sådan% set%
lægges%op%til%er%en%ret%mekanisk%kontrol%af%at%det%man%har%bogført%i%3%perioder,%det%er%også%det%
man% indberetter.% Der% er% ingen% stillingtagende% til% det% underliggende% grundlag.% Det% er%
fundamentalt,%vi%går% ikke%ind%og%siger%at%n%u%skal% i%revidere%de%her%3%perioder%i%bund%om%for%
selve% grundlaget.% Det% er% simpelthen% bare% når% i% har% skat% fx% tilbageholdt% på% medarbejderne%
sådan% og% sådan% i% henhold% til% bogholderiet,% så% er% det% også% det% i% indberetter% til%
skattemyndighederne%og%det%i%afregner%overfor%skattemyndighederne.%Det%er%en%ren%mekanisk%
øvelse.%
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%
A:%Tror%du%at%det%bliver%implementeret%i%selve%revisionen?%
%
L:%Nu%skal%jeg%jo%passe%på%ikke%at%være%illoyal%overfor%det%standardgrundlaget,%men%jeg%vil%sige%
at%handlingen%har%meget%begrænset%værdi.%Og%jeg%vil%sige%at%%virkeligheden%gør%man%jo%nok%lidt%
mere%i%relation%til%at%kontrollere%grundlaget%for%indberetning%i%revision%allerede,%men%man%gør%i%
udvidet%gennemgang,%tror%jeg%ikke.%Så%jeg%tror%ikke%denne%handling%vinder%indpas%i%revisionen%
som% standardhandling.% Jeg% tror%man% gøre%mere% i% relation% til% AYskat% og%moms% i% den% typiske%
revision%en%bare%kontrollere%3%perioder%i%henhold%til%bogføringen%som%dybest%set,%isoleret%set%
for% den% her% handling,% ikke% ved% om% er% okay% eller% ej.% Det% er% bare% et% bogført% tal% der% også% er%
indberettet% elektroniske,% det% er% bare% det% det% handler% om.% Så% den% handling% har% ingen% stor%
bevisværdi%kan%man%sige,%i%relation%til%om%det%underliggende%data%er%korrekt,%det%er%slet%ikke%
det%der%er%spørgsmålet.%Vi%skulle%bare%formulere%nogle%handlinger%som%standard,%så%man%ikke%
ville% gøre% i% et% review,% men% som% ligger% ovenpå,% men% i% normalt% tilfældet% vil% jeg% sige% at% det%
forhåbentligt% er%mindre% end%det%man% gøre% i% revisionen% allerede%nu,% jeg% vil% tro% at%man% tager%
mere% stilling% til% skatteprocenten% i% regnskabet% generelt% på% medarbejdere% og% sådan% noget,%
måske%mere%analytisk%end%man%gøre%i%udviddet%gennemgang%og%review.%Så%det%synes%jeg%ikke.%
Revision% har% ikke% særligt% mange% krævede% handlinger,% de% er% principstyrede.% Og% review%
standarden% som% udviddet% gennemgang% bygger% ovenpå% % er% også% principstyret,% det% er% en%
principstyret% standard,% den% har% oven% i% købet% taget% bilaget% ud% med% handlingseksempler% i%
forhold% til% den% gamle% reviewstandard% for% at% understrege% at% i% skal% tænke% jer% om.% I% skal% selv%
designe%jeres%handlinger,%i%skal%følge%den%proces%med%at%hvor%er%der%væsentlige%poster,%der%skal%
i% lavet% noget,% hvor% er% der% væsentlige% risici,% der% skal% i% lave% mere,% hvor% er% der% væsentlige%
betydelig% risici% i% revisionen% så% skal% i% lave% endnu%mere.% I% review% hedder% det% at% i% væsentlige%
poster%skal% i% lavet%noget,%væsentlige%poster%skal% i% lave%mere,%når%der%så%er%mistanke%om%der%
faktisk%er%fejl%så%skal%i%lave%yderligere%handlinger,%det%er%processen,%den%principstyrede%proces.%
Så%er%der%nogle%risiko%antagelser,%som%basis%for%det%man%gøre.%Jeg%kan%slet%ikke%forestille%mig%at%
tage%sådan%en%detailhandling%ind%i%en%revisionsstandard,%det%er%bare%supplerende%handlinger%
dem%skal% i% bare% lave%når%de%er% relevante.%Det% er% jo%begrundelse% for%hvordan%man%kan%kalde%
noget%udvidet,% og%det% er%udvidet% fordi% at%de%4%handlinger% skal% i% lave.%Det%her%er%den%mindst%
interessant% af% dem% synes% jeg% selv,% den% der%med% at% forespørge% personbog% og% advokatbreve,%
engagementsbekræftelser%er%mere%relevant.%%
%
%
Spørgsmål%9%
Tror%du%at%revisionen%i%praksis%vil%ligge%mere%vægt%på%revisionen%af%skat,%moms%og%afgifter?%

o Tror%du,%at%der%vil%komme%en%revisionsstandard,%der%mere%udførligt%beskriver%
hvilke%områder%inden%for%skat,%moms%og%afgifter%revisor%skal%være%særligt%
opmærksom%på?%

%
Spørgsmål%10%
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Synes%du%at%revisionen%i%praksis%i%fremtiden%skal%ligge%mere%vægt%på%revisionen%af%skat,%moms%

og%afgifter?%

o Synes%du,%at%der%skal%implementeres%revisionsstandard,%der%mere%udførligt%

beskriver%hvilke%områder%inden%for%skat,%moms%og%afgifter%revisor%skal%være%

særligt%opmærksom%på?%

%

A:#Kommer#der#en#revisionsstandard#om#skat,#moms#og#afgifter?#
L:% Det% er% et% godt% spørgsmål.% Godt% forslag,% det% kunne% nok% være% en% relevant% overvejelse% i%

virkeligheden.% Den% er% bare% omfattet% af% ISA% 260% i% princippet% og% så% almindelige%

revisionsstandarder% om% væsentlig% fejlinformation,% så% det% kunne% man% godt% forestille% sig,%

faktisk.%Det%store%problem%vil%nok%være%at%det%generisk%set%er%svært%at%finde%en%fælles%grundlag,%

som%ikke%bare%vil%være%helt%overordnet.%Så%derfor%skulle%man%måske%sige%kunne%det%være%en%

god% ide%med%en%dansk%vejledning% i% en% speciel% % juridisk%kontekst.%Når%nu%vi% ser%de%der% store%

problemer% i% international% beskatning,% så% er% de% tjo% fordi% at% der% er% så% store% variationer% i%

internationale%skatteregler,%det%hænger%jo%sammen.%Derfor%vil%det%også%være%svært%at%lave%en%

generel%standard%som%giver%mening,%ellers%vil%det%bare%blive%meget%overordnede%statements.%

Så%en%bedre%ting%kunne%måske%være%at%lave%en%vejledning%om%hvad%revisor%forventes%at%gøre%i%

relation%til%skat,%moms%og%afgifter%i%Danmark,%det%var%måske%en%bedre%ide,%måske%en%rigtig%god%i%

de%endda.%En%international%standard,%vi%har%jo%ikke%international%harmonisering%af%skat,%vi%har%

en%international%harmonisering%af%regnskab%og%revision,%men%skat%har%vi%i%hvert%fald%ikke.%

%

IT#revision.#
#
Spørgsmål%11%

Synes%du,%at%revisor%i%dag%kompetencemæssigt%kan%imødekomme%de%krav%som%der%stilles%til%

revisor%i%forbindelse%med%revision%af%en%virksomheds%IT%systemer,%sikkerheder%og%strategier?%

o Hvis%ja;%

Så%uddannelseskrav%til%efteruddannelse%er%tilstrækkelig?%

o Hvis%nej;%

Hvordan%kan%det%løses?%Højere%krav%til%efter%uddannelse?%Særkilt%IT%

revisor%uddannelse?%Mere%i%pensum?%

#
Det%har%jeg%ikke%så%meget%forstand%på.%

En%generelist%kan%ikke%gennemføre%en%itYrevision.%Så%der%skal%være%en%specialafdeling,%men%det%

er%diskuteret%længe%om%man%skulle%have%en%speciel%kvalifikation,%sådan%en%itYrevisor.%Nu%får%vi%

jo%en%ny%revisor%eksamen%fremadrettet,%hvor%vi%får%en%envejs%eksamen,%hvor%man%helt%tilbage%i%

1993% at% man% varslede% med% at% lave% en% særlig% itYrevisor% generalist% uddannelse,% altså%

supplerende%til%generelist%uddannelse,%altså%en%særlig%uddannelsesvej,%og%det%skød%man%så%ned,%

og% jeg% ved% faktisk% ikke% hvorfor% det% skete.% Fordi% det% var% der% man% virkelig% diskuterede% itY

revision,% der% i% slut% 80’erne% hvor% man% fik% RS% 14% og% 17,% men% hvis% du% spørg% om% generelist%

revisoruddannelsen%er%tilstrækkelige%til%revision%af% it,%når%det%er%lidt%større%virksomheder%og%

komplekst,% så% vil% jeg% sige% klart% nej.% Forhåbentligt% kan% man% så% sparre% og% har% den%

revisionsmæssige%baggrund%til%måske%at%stille%de%rigtige%spørgsmål,%men%at%gennemføre%selve%
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revisionen% af% den% her% opsætning% af% adgangskontrolsystem% er% tilstrækkeligt% sikret% mod%
uretmæssig%adgang,%det%kan%en%generelist%revisor%under% ingen%omstændigheder% forholde%sig%
til,% sådan%er%det%bare.%Og% i%oveni%købet%kan%man% let%blive% snydt% som%generelist% revisor% fordi%
man%kan%ikke%altid%overskue%og%afgøre%sådanne%ting.%Det%er%utroligt%komplekst.%Hvilket%niveau%
har%man%lagt%adgangskontrollen%ind%på,%er%der%nogle%niveauer%man%kan%snyde%uden%om,%gud%fri%
mig%vel.%Så%det%er%meget%komplekst.%
%
M:% så% selv% hvis% der% er% itYspecialister% som% laver% det% mere% komplekse% benarbejde.% Tror% du%
generelist%revisoren%kan%tage%disse%risici%ind%i%revisionen,%eller%tror%du%at%generelist%revisoren%
burde%have%noget%kursus%for%at%få%mere%viden%omkring%det%eller%er%det%nok%bare%at%have%en%itY
specialisten%%
%
L:%Jeg%tror%man%bliver%nødt%til%at%have%en%generelist%revisor%der%forstår%et%eller%andet,%der%kan%
det% på% et% eller% andet% niveau.% Der% i% slut% 80’erne% for% det% blev% moderne% at% lave% generellet%
kontroller% af% brugerapplikationssystemer,% og% der% sendte% man% så% specialister% ud% lavede%
revision%af%generelle%kontroller,%og%så%kom%de% tilbage%med%en%rapport%på%50%sider,%og%det%er%
rigtigt,%og%der%var%sådan%set%ikke%nogen%der%rigtig%forstod%hvad%der%stod,%fordi%det%var%meget%
teknisk.% Og% så% specialist% revisoren,% eller% it% specialisten,% vil% også% være% tilbøjelig% til% at% se% alle%
potentielle%risici%og%earth%quake%risikoen%og%brandrisikoen%og%jeg%skal%komme%efter%dig,%Man%
kan%sådan%set%sige%at%det%der%er%blevet%øget%fokus%på,%og%det%er%også%det%ISA%315%bygger%på,%det%
er%at%de%generelle%kontroller%der%er%af%betydning%for%applikationskontrollerne,%og%det%er%dem%
man%skal%fokusere%på,%så%det%er%adgangskontroller%og%systemudviklingskontroller,%det%er%de%2%
kontroller%der%er%direkte%koblede%og%det%er%dem%man%skal%fokusere%på.%Det%kan%godt%være%at%
revisor% skal% have,% altså% jeg% tror% det% er%meget% forskelligt% hvad% folk% egentlig% har.% Jeg% er% helt%
overbevist%om%at%der%er%nogle%der%ikke%har%noget%som%helst,%der%er%også%nogle%der%har%en%del.%
CMA%her%har%da%nogle%timer%og%der%er%valgfag%i%det.%Jeg%ved%ikke.%
%
Spørgsmål%12%
På%hvilken%måde%tror%du%at%IT%revisionen%vil%udvikle%sig?%

o Kunne%revisionen%ændre%sig%til%at%IT%revisionen%bliver%det%primære,%så%
man%i%risikovurderingen%vurderer%hvilke%andre%forhold%end%IT,%der%kunne%
have%væsentlig%indflydelse%på%selskabet.%

%
M:% Hvis% vi% så% går% videre.% Lige% nu% når% man% laver% en% revision,% så% vurdere% man% hvor% der% er%
væsentlige%ting,%og%så%vurderer%man%om%itYdelen%er%en%væsentlig%del.%Kunne%det%tænkes%at%man%
altid%går%ud%fra%at%it%altid%er%væsentlig,%og%at%man%så%mere%til%vælger%ting%udover%it?%
%
L:%Nej,%det%tror%jeg%ikke.%Revision%er%at%udtale%sig%om%regnskabet,%og%it%er%og%bliver%et%
instrument%til%aflæggelse%af%regnskabet.%Men%jeg%tror%at%vi%stigende%omfang%vil%se%3000%
standarder%der%er%itYrelevante.%Fx%ISA%3402:%Outsourcing%til%serviceleverandører,%som%er%
obligatoriske%i%pengeinstitutter%via%outsourcing%til%fælles%datacentraler,%og%der%skal%man%så%
have%en%særlig%erklæring%omkring%sikkerhed%i%den%outsourcing,%og%det%er%jo%en%praktisk%itY
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relateret%opgave,%selvom%den%er%generisk%i%standarden,%den%gælder%alt%outsourcing%i%
princippet,%men%i%virkeligheden%er%det%itYoutsourcing%det%handler%om.%Det%også%det%man%
overvejer%at%lave%standarder%om%i%ISAAB.%Måske%ikke%IT%specielt,%men%erklæringer%om%interne%
kontroller,%og%hvis%man%får%en%erklæring%om%intern%kontrol,%så%bliver%det%svært%i%praksis%at%
komme%uden%om%it.%Men%jeg%tror%ikke%selve%revisionsformålet%vil%forskubbe%sig,%det%er%og%bliver%
at%udtale%sig%om%et%regnskab%ud%fra%en%regnskabsmæssige%begrebsramme.%Hvis%man%vil%have%
nogle%særlige%itYerklæring%så%vil%det%ligge%ved%siden%af,%men%relevansen%af%særlige%itY
erklæringer%det%kan%man%sagtens%forestille%sig,%det%bliver%sikkert,%det%går%jeg%ud%fra,%så%skal%i%
spørge%Leif%Kristensen%der%sidder%ved%siden%af,%men%det%bliver%helt%sikkert%mere%centralt,%og%
man%kan%også%se%at,%og%det%er%en%detalje,%men%en%af%de%klassiske%supplerende%oplysninger%om%
ledelses%ansvar%i%multinationale%koncerner,%er%at%man%ikke%opbevare%%ikke%datamateriale%i%
overensstemmelse%med%den%danske%bogføringslov,%det%er%en%ganske%klassisk%supplerende%
oplysning%om%ledelsesansvar,%og%det%er%fordi%man%har%de%der%shared%service%centre%og%har%det%
liggende%ude%i%østen%et%sted%og%sidder%og%bogfører.%Selv%opgaven%om%udtalelse%af%it%og%ikke%
udtalelse%om%regnskab,%det%tror%jeg%ikke.%Jeg%tror%at%revision%bliver%ved%med%at%være%revision%af%
regnskabet,%og%it%er%et%instrument%og%et%værktøj%i%den%forbindelse.%%
%
Spørgsmål%13%
Tror%du%at%anvendelsen%af%data%analyser%kan%ændre%hvordan%revisionen%udføres?%

o I%forhold%til%at%kunne%anvende%dataene%til%data%analyse,%så%skal%dataene%
være%valide.%Kunne%det%kræve%nogle%forudsætninger%der%skal%være%på%
plads%før%at%data%analyse%kan%anvendes?%Fx%yderligere%krav%til%revision%af%
generelle%IT%kontrollers%effektivitet.%

%
Spørgsmål%14%
Synes%du%at%ISA%402’s%indhold%er%tilstrækkelig%når%man%tænker%på%at%outsourcing%og%offshoring%
anvendes%mere%og%mere?%%

o Synes%du%at%4302%erklæringerne%er%effektive/kvalitetsmæssigt%
tilstrækkelig%i%forhold%til%de%krav%som%der%stille%til%revisor%i%forhold%til%
risikovurdering%?%%

o Fungerer%erklæringerne%i%praksis%i%forhold%til%at%anvende%dem%som%
dokumentation%i%revisionen?%I%forhold%til%at%lande%har%forskellige%måder%
at%revidere%på%og%standarder%i%revision.%

o Synes%du%der%burde%være%mere%specifik%regulering%på%området?%
Serviceydelser%kan%være%både%rengøring%og%outsourcing%af%væsentlige%
regnskabsfunktioner.%

%
%
M:%Du%var%selv%inde%på%at%ISA%der%dækker%serviceydelser,%synes%du%det%er%tilstrækkeligt%nu%hvor%
IT%fylder%mere%og%mere.%
%
L:%Det%tør%jeg%ikke,%jeg%kan%høre%at%nogle%af%mine%kollegaer%i%intern%revision%går%meget%ind%for%
dataanalyse%og%dataanalyseværktøjer,%og%bygger%en%større%og%større%del%af%deres%udvælgelse%på%
dataanalyse.%GSS%og%ACL%koblet%op%med%nogle%automatiske%udvælgelseskriterier,%og%der%er%
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også%et%andet%program%jeg%aldrig%kan%huske%hvad%hedder,%som%man%også%kan%koble%op.%Det%kan%
så%vælge%nogle%data%ud%til%nærmere%undersøgelse%ud%fra%nogle%kriteriers%størrelser,%tekstning%
og%kodning%og%hvad%det%nu%kan%være.%De%tror%meget%på%dataanalyse%bliver%mere%og%mere%
udbredt,%og%det%kan%man%også%sige%at%hvis%man%lige%pludselig%får%dataene%langt%væk,%så%har%vi%jo%
stadig%en%bogføringslov%at%forholde%sig%til%om%man%rent%faktisk%har%bogføringsmateriale%i%
Danmark%der%overholder%lovgivningen,%og%det%kan%i%se%i%mange%supplerende%oplysninger%i%
regnskaber%at%det%har%man%ikke.%Bogføringsloven%siger%at%man%skal%dokumentere%det%ene%og%
det%andet%og%det%tredje%i%Danmark%simpelthen%på%papir,%nej%ikke%på%papir%eller%i%et%elektronisk%
register,%og%det%lever%man%ikke%altid%op%til.%Jeg%ved%ikke%nok%til%at,%men%det%lyder%jo%rimeligt%nok%
at%når%man%i%stigende%omfang%outsourcer%databehandlingen,%at%man%også%i%god%fornuft%kan%
bruge%dataanalyse%som%udvælgelses,%så%bliver%problemet%så%at%lave%kvalificerede%kriterier.%
%
M:%Jeg%ved%ikke%om%vi%skal%springe%resten%af%itYspørgsmålene%over.%De%er%lidt%mere%specifikt%
inden%for%IT%
%
L:%Altså%402’eren%har%jeg%været%med%til%at%behandle.%Den%handler%jo%om%hvad%en%bruger%af%ISA%
forholder%sig%til.%Det%er%netop%3402%erklæringer.%
%
M:%Den%dækker%alle%service%ydelser,%den%dækker%meget%bredt.%Den%dækker%både%hvis%man%
outsource%rengøring,%men%også%regnskabsdele.%Kan%en%standard%dække?%
%
L:%Jeg%fornemmer%at%den%praktiske%anvendelse,%i%den%finansielle%sektor%er%de%der%3402%
erklæringer%som%er%et%lovkrav%efter%bekendtgørelse%om%systemrevision%gennemførelse%i%
finansielle%virksomheder%eller%hvad%det%nu%hedder,%jeg%kan%ikke%huske%det,%men%der%er%et%
lovkrav.%OG%så%sidder%402Yrevisoerne%i%fx%.Jyske%Bank,%der%har%vi%en%erklæring%om%shared%
service%center%fra%en%eller%anden%bank/datacentral%som%vi%forholder%os%til%i%revisionen.%Det%tror%
jeg%er%den%praktiske%anvendelse,%mig%bekendt%har%jeg%aldrig%hørt%om%nogen%der%siger%de%har%
fået%en%ISAE%3402%erklæring%om%andet%end%IT,%jeg%har%aldrig%hørt%om%det.%
%
M:%Så%rent%praktisk%anvendes%den%kun%i%forhold%til%IT%
%
L:%Ja,%selvom%du%har%fuldstædig%ret%at%den%er%generisk,%både%3402%og%402,%som%hænger%tæt%
sammen.%Det%er%også%derfor%at%3402%reelt%var%en%del%af%clarity,%den%er%en%nødvendig%
forudsætning%for%at%kunne%læse%og%forstår%402.%Jeg%har%aldrig%hørt%som%har%brugt%3402%til%
andet%end%IT,%har%I?%
%
M:%Nej,%det%var%mere%et%generelt%spørgsmål%fordi%den%dækker%alt%af%serviceydelser.%
%
L:%Man%kan%jo%godt%sige%at%man%kunne%få%en%mere%målrettet%standard%ved%at%sige%at%402%a%om%IT%
og%402%b%om%noget%andet.%Og%folk%har%snakket%om%man%ikke%skal%have%den%her%slags%erklæring%
så%længe%jeg%kan%huske.%Men%efter%min%opfattelse%er%der%er%praksis%stadig%sådan%at%det%får%man%
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ikke.%Fx%om%outsourcing%af%rengøring,%hvis%det%var%regnskabsmæssig%relevant,%det%er%måske%
svært%at%forestille%sig,%men%okay.%
%
Spørgsmål%15%
Synes%du%at%revisor%i%dag%er%kompetencemæssigt%rustet%til%at%vurdere%risikoen%for%cybercrime%i%
forbindelse%med%risikovurderingen?%
%
Spørgsmål%16%
Hvilken%påvirkning%tror%du%at%den%stigende%trussel%om%cybercrime%vil%have%på%revisors%opgaver%
i%forbindelse%med%revisionen?%

o Kunne%det%blive%en%fast%del%som%going%concern%vurderingen%er%blevet?%
%
M:%Så%kommer%der%noget%om%cybercrime.%Fx%Wikileaks,%det%har%du%sikkert%hørt%om.%Det%er%også%
en%stigende%trussel%for%private%virksomheder,%at%man%kan%tilgå%alt%fra%alle%steder%i%verden.%Om%
revisor%er%opmærksom%på%denne%trussel?%
%
L:%Du%mener%om%virksomheder%sikre%deres%systermer%tilstrækkeligt.%
%
M:%Ja,%om%der%skulle%være%regler%og%protokoller%hvis%det%nu%skulle%ske.%Handlingsplaner%og%
politikker.%
%
L:%Ja,%så%vil%jeg%så%sige%der%vil%jeg%bruge%analogien%til%generelle%kontroller.%Man%kan%vurdere%
adgangskontrollerne,%og%det%vil%jo%også%være%i%relation%til%uretmæssig%ekstern%adgang%være%en%
del%af%det%spekter.%Og%det%må%være%en%fornuftig%overvejelse,%især%når%man%er%på%elektroniske%
handelsplatforme,%så%må%det%være%naturligt%at%man%som%revisor%forholder%sig%til%sikkerheden%
for%uretmæssig%ekstern%adgang,%sikkerheden%for%opbevaring%for%kreditkortoplysninger%og%
personfølsomme%oplysninger%af%anden%karakter,%selvfølgelig.%Det%er%jo%så%en%adgangskontrol,%
om%man%så%vil%vurdere%nødplaner%og%andre%ting%som%falder%ind%under%generelle%kontroller,%hvis%
først%der%sker%noget,%hvad%gør%vi%så?%Det%synes%jeg%ligger%ud%over%den%sædvanlige%revision,%det%
er%de%hændelig%ting%som%vi%ikke%kan%forudse,%det%vil%jeg%sammenligne%lidt%med%
jordskælvsrisikoen%i%Californien,%den%er%svær%at%forholde%sig%til%revisionen.%Men%man%kan%så%
selvfølgelig%sige%at%man%ikke%kan%udelukke%scenarier%hvor%det%kan%være%relevant,%hvis%man%
udelukkende%handler%elektronisk,%sådan%nogen%som%co.uk%som%er%en%elektronisk%
handelsplatform%og%ikke%andet,%der%skal%man%måske%have%fokus%på%nødplaner.%Den%finansielle%
sektor%vil%jeg%også%forvente%at%man%forholder%sig%til%fx.%Danske%Bank,%hvad%er%det%for%en%
skyggeanlæg%de%har%hvor%de%%hælder%hele%lortet%over%når%det%går%galt.%Så%lidt%afhængig%af%
situationen,%fordi%der%kan%selvfølgelig%være%nogen%hvor%det%bare%er%så%stor%en%risiko%fordi%man%
er%elektronisk%næsten%100%%i%hele%sin%ageren,%og%man%har%samtidig%brugeraccess%i%netbank%
regi%og%andre%elektroniske%regi,%og%handelsplatforme%fx%co.uk,%der%bliver%man%nok%nødt%til%at%%
på%en%eller%anden%måde%at%forholde%sig%til%nødplaner,%den%dag%i%bliver%hacket%på%jeres%
kreditkortbasis,%hvad%gør%i%så?%Jeg%kan%ikke%huske%om%det%var%Danske%Bank%eller%Nordea%der%
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blev%det%i%Finland,%hvor%300.000%kreditkort%lige%pludselig%var%hacket,%så%skal%man%jo%have%en%
plan,%ellers%går%det%jo%helt%galt.%Men%ikke%sådan%i%normal%revision.%
%
M:%Så%er%det%noget%om%besvigelser.%%
%
Spørgsmål%17%
Hvordan%synes%du%at%reguleringen%omkring%revisors%rolle%i%forbindelse%med%afdækning%af%
besvigelser%fungerer%i%praksis%i%dag?%% %

o Synes%du%at%reguleringen%er%tilstrækkelig?%
%
L:%I%og%for%sig%synes%jeg%ikke%at%reguleringen%kan%laves%meget%anderledes.%Nu%ved%vi%ikke%hvad%
de%her%sager%ender%med.%Memory%card%ved%vi%selvfølgelig,%og%eYhuset,%men%man%kan%jo%sige%at%
jeg%synes,%jeg%kan%ikke%rigtig%forestille%mig%at%man%kan%lave%reguleringen%meget%anderledes.%
Man%kan%jo%ikke%lave%objektiv%ansvar%eller%sådan%noget%for%uopdagede%besvigelser,%det%synes%
jeg%ikke%er%en%rimelig%ting.%Så%jeg%kan%ikke%rigtig%se%hvilken%niveau%man%skulle%ændre%
reguleringen%på.%Man%skal%også%lægge%mærke%til%at%ISA%240%var%en%af%de%ganske%få%standarder%
der%ikke%blev%opdateret%i%Clarity,%eller%ajourført%fordi%den%var%indordnet%i%forvejen.%Men%jeg%kan%
ikke%rigtig%se%det%næste%step%i%den%sammenhæng,%og%sådan%gør%objektiv%ansvar%gældende%i%de%
her%sammenhænge%giver%ikke%rigtig%mening,%så%bliver%det%Insurances%og%ikke%assurance,%så%
bliver%det%jo%en%forsikringsydelse%revisor%leverer%,%og%man%kan%også%sige%at%folk%bliver%
sanktioneret.%Vi%har%sanktionsmuligheder%når%folk%overtræder%reglerne%fx%Memory%Card%
Technology%revisorerne%fik%nogle%ordenlige%bøder%i%revisornævnet,%det%var%så%ikke%
besvigelsesvinklen%der%var%der,%men%der%var%en%udpræget%sanktionsvinkel%på%at%de%
konkluderede%på%noget%de%ikke%viste%tilstrækkeligt%om.%De%skulle%have%taget%forbehold%for%
manglende%revisionsbevis%på%det%ene%og%det%andet%og%det%tredje%niveau,%fordi%de%viste%reelt%
ikke%noget.%
%
M:%Så%hvis%de%havde%fulgt%alm.%God%revisionspraksis?%
%
L:%ja,%og%problemet%var%også%at%de%så%der%var%et%problem,%og%det%de%så%bliver%kritiseret%for%var%at%
de%så%problemet%og%gjorde%en%lille%smule,%og%så%synes%de%at%det%var%ok,%og%det%var%det%jo%ikke.%De%
sager%fylder%jo%50Y100%sider,%og%resulterede%i%næsten%maksimumbøder%på%det%tidspunkt%
150.000%på%4%revisor%hver,%og%så%får%2%af%revisorerne%50.000%i%tillægsbøder%fordi%de%også%var%
revisorer%i%Jan%Trolles%holdingselskaber,%hvor%de%så%lader%sig%true%til%ikke%at%lave%supplerende%
oplysninger%om%ulovlige%aktionærlån,%og%det%er%no%go.%Han%sagde%at%han%ville%slæbe%os%i%retten%
hvis%vi%gjorde%det,%det%skal%man%ikke%sige%som%revisor.%Så%jeg%synes%i%og%for%sig%at%
sanktionsmuligheder%er%rimeligt%skarpe,%og%jeg%kan%ikke%se%hvordan%man%rent%
indholdsmæssigt%skal%kunne%gøre%det%meget%anderledes,%man%siger%at%man%i%lige%grad%i%
risikodækning%skal%være%lige%opmærksom%på%besvigelsesrisici%og%fejlrisici,%de%indgår%i%
planlægningen%på%fuldstændig%samme%niveau.%Og%man%har%fødte%betydelige%besvigelsesrisici%i%
ISA%240%om%nettoomsætning%og%ledelsesoverstyring,%og%jeg%kan%ikke%rigtig%se%hvor%man%kunne,%
det%kan%jeg%faktisk%ikke.%
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%
M:%For%50Y60%år%siden%der%var%det%lidt%uskrevet,%men%der%var%revisionsmålet%at%afdække%
besvigelser,%og%så%kom%FSR%i%%80’erne%og%udtalte%at%det%%var%undersøge%om%regnskabet%var%
retvisende%og%om%lovgivningen%blev%overholdt.%Tror%du%at%den%øgede%fokus%på%revisors%rolle%i%
forhold%til%besvigelser%affødt%af%finanskrisen,%tror%du%man%kan%gå%tilbage?%%
%
L:%I%professionelle%virksomheder%der%ved%ledelsens%godt%at%det%bedste%værn%mod%besvigelser%
det%er%gode%interne%kontroller%i%hvert%fald%i%mod%medarbejder%besvigelser,%og%det%ved%
professionelle%ledelser%godt.%Der%hvor%forventningskløften%i%den%sammenhæng%opstår,%i%
relation%til%klienten,%det%er%i%mindre%virksomheder.%Vi%har%masser%af%responser%tilbage%i%tiden%
der%siger%at%i%det%her%scenarier%med%meget%dårlige%interne%kontroller%og%en%kassere%der%har%
fuldmagt%til%det%ene%og%det%andet%og%det%tredje,%der%skulle%man%have%lavet%andre%
revisionshandlinger,%det%kan%så%oversætte%til%beholdningseftersyn.%Så%jeg%tror%ikke%at%
forståelseskløften%er%ret%stor%mellem%større%virksomheder%og%deres%revisorer.%Jeg%tror%at%
forventningskløften%kan%være%i%små%virksomheder,%og%forklare%en%lille%virksomhed%at%det%at%du%
har%en%revisor%ikke%er%nogen%garanti%for%at%medarbejderne%løber%om%hjørner%med%dig,%det%skal%
du%også%selv%vågen%for.%Det%tror%jeg%er%en%større%udfordring.%Fordi%en%professionelle%ledelser%
ved%godt%at%det%er%deres%hovedansvar%at%sikre%mod%de%her%forhold,%og%det%kan%man%jo%ikke%lave%
om%på.%Så%skulle%revisor%have%sådan%et%skjult%kamera,%og%det%kan%selvfølgelig%ikke%lade%sig%at%
gøre.%
%
Spørgsmål%18%
Tror%du%at%den%øgede%fokus%på%besvigelser,%har%påvirket%ledelsens%forventninger%til%revisors%
afdækning%af%besvigelser?%(selvom%reguleringen%ikke%har%ændret%sig)%
%
Spørgsmål%19%
Hvordan%har%besvigelsesskandalerne%som%EYhuset%og%IT%Factory%påvirket%måden%revisor%
reviderer%for%besvigelser%på?%

o Fx%som%beholdningseftersyn%blev%”obligatorisk”%efter%Nordisk%Fjer%
%
M:%Så%selv%hvis%reguleringen%ikke%ændre,%tror%du%så%at%revisor%lader%sig%på%virke%af%den%øgede%
fokus%på%besvigelser,%så%de%tager%mere%ind%for%at%sikre%sig.%
%
L:%Jeg%tror%de%har%været%meget%påvirkede%af%det,%jeg%ved%ikke%om%man%kan%se%en%bevægelse%i%at%
de%lader%sig%endnu%mere%påvirke%af%det,%det%ved%jeg%faktisk%ikke,%det%tror%jeg%faktisk%ikke,%jeg%
tror%ikke%de%her%sager%har%den%store%effekt%på%det.%IT%Factory,%hvis%man%skal%sige%noget%om%IT%
Factory%så%fokus%på%besvigelser%isoleret%set,%så%er%det%måske,%og%måske%siger%jeg,%så%er%det%en%
ikke%tilstrækkelig%risikodækning%man%har%lavet,%det%er%måske%reelt%indholdet%i%det,%hvis%man%
kan%sætte%en%finger%på%det.%Så%vil%jeg%tro%at%det%er%det%det%handler%om,%altså%for%dårlig%kendskab%
til%klienten.%Det%er%jo%ikke%at%det%hele%var%fiktivt,%fordi%på%overfladen%så%det%rigtig%ud,%og%jeg%tror%
at%der%både%var%revisionsbevis%for%indbetalinger%og%jeg%tror%også%at%saldobekræftelserne%kom,%
og%hvis%man%skulle%have%lavet%beholdningseftersyn,%ja%men%på%hvad,%der%var%ingen%beholdning,%
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der%var%ikke%noget%der%umiddelbart%ikke%stemte,%det%hele%var%bare%et%scam.%Og%så%var%der%et%
antal%nærtstående%parter%som%var%eksternt%i%forhold%til%virksomheden%som%medvirkede%til%det.%
Og%den%afdækning%var%der%også%en%journalist%der%fik%en%deep%throat%fra%IBM%som%sagde;%
hvordan%kan%det%være%de%sælger%så%mange%licenser%når%jeg%aldrig%har%hørt%om%dem.%Og%det%var%
også%det%der%afslørede%dem,%det%er%også%derfor%at%det%får%mig%til%at%sige%utilstrækkelige%
kendskab%til%virksomheden,%hvis%man%kan%klandre%revisionen%for%IT%Factory,%det%er%det%man%
kan%klandre%dem%for%hvis%der%er%noget%at%komme%efter.%Fordi%jeg%tror%faktisk%at%folk%er%ret%
fokuseret%på%det,%vi%har%jo%også%gate%commission%som%er%af%nyere%dato,%der%vil%blive%ved%med%at%
komme%den%her%slags%sager,%det%kommer%bare%engang%imellem,%og%så%står%revisorerne%også%på%
mål%for%det%hvis%det%går%galt.%
%
Spørgsmål%20%
Tror%du%at%den%næste%revisorlov%el.%ISA’er%vil%have%en%ændret%tilgang%til%revisors%rolle%i%forhold%
til%afdækning%af%besvigelser?%
%

o Hvis%ja,%%
På%hvilken%måde%tror%du%at%reguleringen%vil%ændres?%

%
o Hvis%nej,%

Hvilken%vej%forventer%du%at%reguleringen%vil%gå%i%forhold%til%revisors%
%
Spørgsmål%21%
Hvilken%vej%synes%du%at%reguleringen%skal%gå%i%forhold%til%revisors%rolle%i%forbindelse%med%af%
dækning%af%besvigelser?%

o Hvorfor?%
%
M:%Hvilken%vej%tror%du%så%at%reguleringen%går?%
%
L:%Jeg%tror%slet%ikke%det%er%på%tavlen,%det%er%overhovedet%ikke%på%tavlen.%ISAAB%har%slet%ingen%
overvejelser%om%at%pille%ved%ISA%240.%De%offentliggøre%sådan%nogle%strategiplaner%for%3%år%af%
gangen,%og%den%seneste%er%2012Y2014,%det%figurerer%overhovedet%ikke%på%den.%Og%jeg%tror%
ligesom,%min%fornemmelse%er%at%der%er%generelt%konsensus%om%at%ISA%240%er%rimeligt%bredt%
dækkende,%og%hvis%folk%ikke%overholder%ISA%240%så%kan%de%ifalde%disciplinæransvar%og%muligvis%
erstatningsansvar%hvor%erstatningsbetingelserne%er%opfyldte%og%der%er%straffeansvar.%Mig%
bekendt%er%der%ikke%nogen%som%helst%der%overvejer%at%ændre%på%ISA%240,%jeg%har%ikke%hørt%om%
det,%og%jeg%kender%heller%ikke%danske%lovinitiativer%der%skulle%være%videregående%og%selv%EU%
kommissionen%har%ikke%forslag%i%den%sammenhæng,%de%synes%godt%nok%at%de%skal%sætte%noget%
ind%under%professionel%skeptisk%i%forordningen,%men%det%står%jo%så%rigeligt%i%%ISA%200,%240%og%
315%side%op%og%side%ned,%så%det%kommissionen%forslår%det%er%fuldstændig%overflødigt,%det%er%jo%
bare%et%kort%gengivelse%af%hvad%der%så%rigeligt%stå%i%standarderne%at%man%skal%være%professionel%
skeptisk,%og%man%må%ikke%ansætte%en%ledelse,%og%man%må%ikke%være%hverken%være%troværdig%
eller%utroværdig%a%priori,%og%hvert%år%starter%man%fra%scratch,%sådan%er%det,%og%man%skal%altid%
foretage%en%kritisk%vurdering%af%revisor,%så%der%er%ikke%lagt%op%til%det.%Jeg%kan%heller%ikke%se%
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behovet%for%det.%I%kan%selvfølgelig%overveje%hvilken%vej%man%kunne%gøre%det,%jeg%har%svært%ved%

at%se%det,%det%må%jeg%sige.%Jeg%synes%at%ISA%240%er%en%rimelig%skrap%standard.%

%

Spørgsmål%22%

Hvad%er%din%holdning%til%den%nuværende%regulering%af%going%concern?%

Før%i%tiden,%skulle%man%som%revisor%vurdere%virksomhedens%evne%til%at%fortsætte%driften%

frem%til%den%nye%revisorerklæring%blev%aflagt,%hvorimod%man%i%dag%”kun”%skal%forholde%

sig%til%regnskabsåret%udgang.%Hvilken%en%af%disse%synes%du%bedst%om%i%forhold%til%at%

revisor%er%offentlighedens%tillidsrepræsentant?%

%

A:%Skal%vi%gå%videre%til%going%concern.%Spm.%22%mere%generelt%om%hvad%du%synes%om%den%

nuværende%regulering%om%going%concern.%At%man%i%dag%kun%skal%forholde%sig%til%regnskabsårets%

afslutning.%

%

L:%der%er%man%bare%gået%over%til%på%den%internationale%regulering,%ikke?%Fordi%at%vi%sad%og%

lavede%ISA%570%i%revisionstekniskudvalg%der%opdagede%vi,%hvad%er%lovhjemlen%egentlig%til%en%

dansk%skærpende%regel%om%fremtids%for%revisorerklæringen,%og%det%er%der%jo%ikke%nogen%

lovregel%om.%Det%har%altid%været%en%praksis%som%der%ikke%har%været%en%lovbaggrund.%Vi%sad%der%

og%skulle%implementere%i%RS%570,%hvad%er%basis%egentlig%for%at%vi%skærper%dansk%praksis,%der%er%

jo%ingen%lovgivningsmæssig%hjemmel%for%at%skærpe%den,%og%så%sagde%vi%at%vi%må%glide%tilbage%på%

den%internationale%reguleringen,%og%hvor%ser%vi%noget%om%det%henne,%og%det%er%i%IAS%1.%Det%er%så%

1%år%efter%statusdagen.%Og%ISA%570%sagde%samme%horisont%som%ledelsen,%dog%mindst%1%år%efter%

statusdagen.%Og%så%gled%vi%ligesom%tilbage%til%den,%og%dansk%lovgivning%har%aldrig%indehold%

noget%om%det%her.%Det%har%bare%noget%man%har%udviklet%som%praksis,%som%ikke%har%været%

begrundet.%Vi%sad%og%kløede%os%i%skægget%og%sagde%hvor%kommer%det%fra?%Så%fandt%vi%ud%af%det%

kommer%ikke%nogen%steder%fra.%Og%så%sagde%vi%at%vi%heller%må%gøre%det%som%de%gør%andre%steder.%

%

A:%Hvad%synes%du%mere%generelt%om%regulering%i%ISA%570?%

%

L:%Det%er%et%af%de%punkter%at%dybest%set%er%reguleringen%egentlig%ok,%men%spørgsmålet%er%at%den%

er%så%komplekst%at%folk%har%svært%ved%at%overholde%den,%også%revisorerne.%Det%er%et%af%de%

klassiske%områder%der%sanktioneres%i%revisor%nævnet,%det%er%at%man%ikke%overholder%den%

regulering.%Det%er%jo%måske%i%meget%større%omfang%end%ISA240%om%besvigelser,%fordi%den%er%

ufattelig%kompleks,%folk%har%ufatteligt%svært%ved%at%forstå%reguleringen.%Det%første%step%er%at%du%

skal%lave%en%vurdering%af%going%concern.%Hvis%der%så%ikke%er%noget%at%komme%efter,%så%slutter%du%

der.%Hvis%der%er%væsentlig%usikkerhed%så%skal%du%fortsætte%med%yderligere%handlinger,%så%kan%

du%ende%i%at%der%ingen%problemer%er%eller%der%er%væsentligt%usikkerheder,%og%så%skal%du%skelne%

mellem%om%man%er%i%stand%til%at%afkræfte%så%giver%du%en%afkræftende%konklusion,%er%du%ikke%det,%

så%giver%du%en%supplerende%oplysning%hvis%forholdet%er%oplyst%i%regnskabet,%og%du%tager%

forbehold%eller%laver%afkræftende%konklusion%afhængig%af%væsentlig%hvis%det%ikke%er%oplyst%i%

regnskabet.%Så%enkelt%har%det%været%i%hvert%fald%siden%1996,%det%har%sort%set%været%
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reguleringen%siden%da,%men%den%er%ufattelig%svær%at%forstå.%Og%revisorer%er%lidt%berørings%
angste%for%at%bruge%reglerne,%de%er%jo%lidt%nervøse%for%når%de%nu%begynder%at%tage%bladet%fra%
munden,%selv%i%en%supplerende%oplysning,%uden%at%tage%forbehold%skal%vi%henvise%til%ledelsens%
redegørelse%for%forhandlinger%med%banken%som%endnu%ikke%er%afsluttet,%så%mener%de%jo%at%de%
kan%vælte%vognen.%Så%folk%har%været%ekstremt%bange%for%at%bruge%reguleringen,%der%har%været%
sådan%en%professionel%tilbagehold%med%at%bruge%reglen,%og%i%nogle%tilfælde%må%man%erkendte%
når%man%ser%revisornævnsafgørelser%at%der%er%mange%der%simpelthen%ikke%forstår%den,%altså%
selve%mekanikken%i%det,%det%kan%man%se%at%både%folk%der%slet%tikke%voervejer%going%concern%i%
processen,%og%folk%der%overvejer%den%og%siger%at%der%væsentlig%usikkerhed%og%så%lukker%de%den%
ned%og%slutter%den%der,%og%giver%så%en%blank%påtegning,%og%det%giver%en%bøde%på%50.000%i%
revisornævnet.%Det%er%fair%nok,%altså.%De%forkerte%påtegningen%har%vi%også%set%eksempler%på,%
hvor%grundlaget%for%konklusion%med%forbehold,%vi%tror%ikke%på%virksomhedens%overlevelse,%
men%bortset%fra%det%så%er%regnskabet%ok,%det%hænger%ikke%rigtig%sammen,%vel?%Så%man%ser%
mange%af%den%slagt,%hvor%folk%har%svært%ved%at%håndtere%de%her%regler.%Men%jeg%syne%sikke%selv%
reglerne%er%problematiske,%det%er%mere%overholdelsen.%Jeg%tror%også%at%de%der%
kommunikationsforslag%om%at%nu%skal%revisor%altid%kommunikere%omkring%going%concern%i%
påtegningen,%det%rykker%ikke%ved%et%jeg%lige%har%sagt,%det%er%uændret.%Men%det%der%med%at%man%
altid%åbenlyst%bare%skrive%det,%det%kan%nok%få%folk%til%at%tænke%sig%lidt%mere%om.%Revisorerne%
når%de%nu%er%i%en%situation%hvor%der%er%væsentlig%usikkerhed,%tør%vi%så%virkeligt%skrive%at%det%er%
den%relevante%forudsætning%at%anvende,%men%det%skal%de%jo%skrive.%
%
A:%Det%er%jo%også%et%uafhængighedsspørgsmål%om%revisor%tør%spørge%det%i%forhold%til%kunden.%
%
L:%Ja,%ja.%Det%er%jo%derfor%at%berøringsangsten%er%det,%det%er%jo%indikationen%af%at%der%ikke%er%
fuldstændig%uafhængighed.%Man%er%bange%for%at%man%kommer%til%at%vælte%klienten,%og%sådan%er%
de%tjo%ikke.%I%har%jo%den%der%med%40%%af%de%virksomheder%der%gik%konkurs%i%2011%havde%
hverken%forbehold,%ja%det%er%rigtigt.%
%
Spørgsmål%23%
Ser%du%dette%som%problematisk,%i%forhold%til%revisors%evne%til%at%vurdere%going%concern?%

o Hvordan%ser%du%revisors%evner%til%at%forudsige%konkurser?%
o Hvad%mener%du%man%kan%gøre,%for%at%revisor%bliver%bedre%til%at%vurdere%going%

concern.%
o Tror%du%at%ekspert%hjælp%kan%forbedre%revisors%vurdering%af%going%concern?%
o Mener%du,%at%revisor%har%kompetencerne%til%at%kunne%vurdere%omverdens%

påvirkning%til%virksomheden?%
%
A:%Du%kommer%også%selv%ind%på%det,%at%nogle%revisorer%ikke%forstå%den%her%ISA.%
%
L:%Nu%ved%jeg%ikke%om%det%er%dårligt,%FSR%synes%jo%selv%at%det%er%et%vældigt%godt%resultat.%De%
publicere%den%og%siger%vi%rammer%højt.%Vi%har%også%Kim%Klarskov%og%Mie%har%lavet%en%artikel%om%
en%nordisk%sammenligning,%og%der%ligger%danske%revisorer%klart%højere.%Så%jeg%ved%ikke%om%
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60%%er%lavt%eller%højt,%man%kan%jo%ikke%ramme%100%,%det%er%jo%oplagt,%og%man%skal%især%være%
opmærksomt%på%at%det%endnu%svære%at%ramme%100%%i%en%krisesituation%end%en%normal%
situation.%Fordi%i%en%krissituation%har%bankerne%også%problemer,%og%nogle%af%de%virksomheder%
der%går%ned%over%night,%går%ned%fordi%at%deres%bank%går%ned.%Det%er%jo%et%helt%nyt%aspekt,%at%har%
man%en%forgældet%bankforbindelse%så%er%man%bare%i%deep%shit.%Og%alle%virksomheder%vil%lukke%i%
morgen%hvis%man%sagde%at%deres%kassekredit%forfalder%om%14dage.%Så%kan%man%lukke%alle%
virksomheder,%eller%næsten%alle%virksomheder.%Det%er%jo%det%der%sker%i%de%her%år,%selv%
levedygtige%virksomheder%falder%nogle%gang%%helt%ufortjent%fordi%deres%bank%falder.%Jeg%vil%ikke%
tage%stilling%til%om%60%%er%godt,%men%vi%kan%ikke%ramme%100%%det%kan%jeg%godt%forstå.%
%
A:%Man%kan%jo%altid%stræbe%efter%at%blive%bedre.%Hvordan%ser%du%revisors%evne%til%at%forudse%
konkurser,%det%her%med%at%de%skal%ind%og%forstå%virksomhede%i%forhold%til%ISA%315,%eller%om%det%
måske%ville%hjælpe%at%få%en%ekspert%ind%over%eller%mener%du%at%der%skal%en%ekspert%ind%over?%
%
L:%Nej,%det%mener%jeg%faktisk%bør%var%revisors%spidskompetence%det%her.%Det%kan%jeg%bestemt%
ikke%se%hvad%en%ekspert%skulle%hjælpe%med,%fordi%hvis%en%revisor%ikke%kan%det%her%så%skal%vi%
have%efteruddannelse.%Det%bør%være%kerneområdet,%det%er%det%revisorer%bestemt%bør%kunne%
kalde%sig%specialister%i.%Der%er%jo%mange%faktorer%i%det%her,%der%er%de%virksomhedsinterne%
faktorer,%dem%skal%revisor%kunne%forholde%sig%til.%Det%er%det%der%med%bankstillingen,%der%er%
også%banker%der%har%sagt,%hvordan%skærer%vi%af,%de%skal%jo%nedbringe%det%her%udlånsoverskud.%
De%skal%forbedre%solvensen,%og%de%har%fået%individuelle%solvenskrav,%så%nogle%gange%får%de%rette%
linjer%for%hvordan%de%skærer%den%af,%og%mange%får%at%vide%at%de%skal%nedbringe%kassekreditten,%
fordi%de%skal%være%med%til%at%forbedre%bankens%likviditet%så%vi%kan%opnå%vores%solvens%behov.%%
Så%det%behøver%ikke%engang%være%de%banker%der%går%på%røven%der%skaber%problemer,%det%kan%
også%være%de%banker%der%overlever%der%skaber%i%problemer%i%virksomheden.%Så%det%er%ikke%sort%
hvidt,%og%jeg%kan%i%hvert%fald%ikke%se%at%en%ekspert%skal%kunne%hjælpe%revisor%med%noget%som%
helst,%jeg%ved%ikke%hvad%for%en%ekspert%det%skulle%være,%hvad%havde%i%tænkt?%
%
A:%Jeg%tænker%sådan%en%samfundsmæssig%forstående.%
%
L:%Jeg%bliver%nødt%til%at%sige%at%man%ikke%kan%tage%højde%for%en%makroøkonomiske%forhold%i%en%
påtegning,%det%giver%ikke%mening.%Fordi%så%kan%du%sige%at%i%finanskrise%årene%hvor%det%for%
alvorligt%gik%hårdt%til%i%2007%så%skulle%alle%have%lavet%en%supplerede%oplysning%om%going%
concern.%Hvem%hvad%det%hjulpet,%synes%du?%Hvis%vi%nu%tager%realkreditforeningernes%som%er%F1%
lån,%som%er%en%latent%risiko%for%en%stor%stor%nedsmeltning%et%eller%andet,%det%kan%godt%være%
noget%vi%skubber%foran%os,%en%snebold,%skal%alle%realkreditinstitutternes%revisorer%skal%de%så%
skrive%at%uden%at%tage%forbehold,%så%skal%jeg%gøre%opmærksom%på%F1%lån%er%en%systemisk%risiko%
i%den%finansielle%system.%Det%hjælper%ikke%noget,%så%den%slags%som%alle%ved%som%læser%
erhvervsnyheder,%det%behøver%man%ikke%fortælle%folk.%Så%de%der%makroøkonomiske%risici%kan%
aldrig%komme%ind%i%revisionspåtegning,%det%giver%ikke%mening.%Man%bliver%nødt%til%at%vurdere%
virksomheden%som%virksomheden%ud%fra%sig%selv%ud%fra%egne%vilkår.%OM%der%så%kommer%et%



Side%127%af%220% %

jordskælv%eller%en%finansiel%tsunami%via%F1%nedsmeltning,%hvis%renterne%lige%pludselig%
begynder%at%stige,%hvis%det%for%alvor%begynder%at%gå%godt%i%økonomien%rundt%omkring,%så%
begynder%F1%renterne%for%alvor%at%stige,%de%kan%stige%meget%meget%hurtigt,%de%kan%stige%5Y6%%%i%
løbet%af%en%halvt%år.%Så%er%vi%in%deep%shit%måske,%hvis%det%sker%på%den%måde%der.%Men%det%
hjælper%ikke%nogen%at%fortælle%det%i%påtegningen,%det%ved%en%hver,%det%ved%
realkreditinstitutterne%også%selv.%
%
Spørgsmål%24%
Hvad%er%din%holdning%til%at%revisors%erklæring%skal%være%mere%uddybende%og%informativ%om%
going%concern?%(FSR,%fremtidens%revision,%s.%8)%
%
A:%spørgsmål%24%om%erklærings%skal%være%mere%uddybende.%
%
L:%Det%synes%jeg%egentlig%er%fint.%Vi%ændre%jo%ikke%på%ansvars%problematikken,%heller%ikke%på%det%
jeg%lige%har%sagt%omkring%rapportering,%men%det%er%jo%et%af%de%forhold%i%artikel%22%et%af%de%
forhold%som%IAASB%som%tager%op,%IAASBs%forslag%er%meget%afledt%af%EU%kommissionens%
forordning,%den%er%meget%tæt%på.%EU%kommissionen%forslag%sådan%og%sådan,%ISAAB%prøver%at%
skabe%mening%i%galskaben%og%tage%det%de%synes%er%relevant,%og%lader%det%de%synes%er%
meningsløst%lade%ligge%i%siden,%det%er%jo%helt%klart.%Der%tager%man%jo%netop%going%concern%op%og%
siger%det%kan%vi%godt%se%er%meget%fornuftigt,%at%man%skal%rapportere%om%det.%Jeg%synes%også%at%
det%er%en%god%ide%alene%af%den%grund%at%det%er%lettere%at%lukke%øjnene%når%man%skal%til%at%
rapportere%for%at%der%egentlig%er%en%væsentlig%usikkerhed,%end%det%er%at%skrive%og%at%påtegne%
positivt,%at%vi%finder%at%forudsætningen%er%begrundet%anvendt,%og%vi%har%ikke%konstateret%
væsentlige%usikkerheder,%fordi%så%lyver%man%jo%med%åbne%øjne%hvis%man%skriver%det%i%en%
situation%hvor%man%reelt%mener%det%foreligger.%Så%alene%af%den%grund%synes%jeg%det%er%
udmærket%ide.%Og%der%er%IAASB%og%EU%kommissionen%egentlig%på%bølgelængde.%
%
Spørgsmål%25%
Hvad%er%din%holdning%til%at%revisionspåtegningen%går%fra%en%standard%format%til%en%mere%
skræddersyet%version?%

o Ser%du%det%som%en%forbedring%af%revisionspåtegningen%som%vi%kender%den%i%dag?%
(ser%du%flere%positive%følger%end%negative%følger?)%

o Uddyb%
%
M:%Så%du%synes%at%det%er%en%god%ide%at%gå%fra%den%her%standard%format%man%kender%i%dag%hvor%
det%næsten%er%copy/paste%hvis.%
%
L:%Ja,%i%hvert%fald%omkring%going%concern.%Man%kan%diskutere%det%der%auditors%commentary.%Det%
store%problem%er%jo%især,%audit%commentary%er%en%fusion%af%supplerende%%
%
Det%store%problem%med%supplerende%oplysninger%om%regnskabet,%hvilket%omfang%det%skal%
gives,%det%bliver%meget%forskelligt%%hvad%folk%vil%gøre,%det%bliver%meget%lidt%ensartet.%Og%udover%
det%så%bliver%der%det%der%med%at%revisor%ikke%må%give%oplysninger%som%ikke%fremgår%af%
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regnskabet,%så%dybest%set%skal%revisor%jo%bare%fremhæve%de%3Y4Y5%væsentligste%forhold%i%
regnskabet,%og%der%kan%man%jo%sige,%jamen%burde%ledelsen%ikke%selv%gøre%det.%Og%det%eller%andet%
sted%så%er%det%fordi%man%synes%at%IFRS%reguleringen%er%tåbelig,%den%er%uoverskuelige,%der%er%
masser%af%overflødig%information,%og%den%vigtige%information%drukner%i%den%overflødige%
information,%og%det%er%jo%helt%grotesk,%man%kan%bruge%den%tommelfingerregel%jo%større%
regnskabet%er,%jo%større%problemer.%Under%alle%omstændigheder%bliver%det%sovset%ind%i%
overflødig%information,%og%der%kunnen%man%dag%godt%sige%med%en%vis%berettigelse%så%må%de%selv%
fremhæve,%altså%ledelsen%må%selv%fremhæve%de%5%væsentligste%forhold%i%regnskabet,%og%så%kan%
revisor%sige,%jo%det%ser%meget%fornuftig%ud.%Supplerende%oplysninger%om%revisionen%synes%jeg%
egentlig%er%et%udemærket%forslag,%at%man%giver%dem,%altså%sige%hvilke%udfordringer%har%vi%især%
haft.%Især%der%hvor%der%er%betydelig%risiko%for%fejlinformation,%hvordan%vi%har%håndteret%dem,%
det%synes%jeg%sådan%set%er%meget%fornuftigt.%Det%er%jo%det%andet%væsentlige%punkt%udoveer%
going%concern.%
%
M:%Jeg%læste%en%artikel%som%du%havde%skrevet%sammen%med%en%Lars%Engbæk,%der%står%at:%”en#
problematik#i#at#anvende#påtegningen#som#regnskabsbrugers#adgang#til#regnskabsreguleringen#
#
Yderligere#nævner#i#at#der#let#kan#opstå#konflikter#mellem#ledelse#og#revisor#om,#hvem#der#skal#
oplyse#hvad,#i#hvilken#dybde#og#detaljerings#grad”%
Vil%du%uddybe%disse?%%
%

o Mener%du%at%regnskabsbrugerens%kendskab%til%regnskabsreguleringen%ikke%
bliver%tilstrækkelig%hvis%kendskabet%kun%kommer%fra%de%i%påtegningen%nævnte%
love?%

%
o Mener%du%at%regnskabsbrugeren%vil%drage%konklusioner%baseret%kun%på%

revisionspåtegningen,%hvis%revisionspåtegningen%begynder%at%mere%informativt%
indhold?%

%
%
L:%Jeg%kan%ikke%genkende%citat,%men%du%har%sikkert%ret.%Det%vi%nok,%det%er%lige%det%jeg%har%sagt%
her,%som%jeg%vil%tro%vi%har%tænkt%på,%at%revisor%skal%ikke%være%en%del%af%regnskabsaflæggelsen,%
han%skal%ikke%påtage%sig%rollen%og%læse%regnskabet%for%brugeren%og%sortere%de%væsentlige%
informationer%i%skoven%af%uvæsentlige%informationer,%det%er%ikke%en%rimelig%rolle%at%pålægge%
revisor.%Udover%det%så%kommer%han%måske%lidt%til%at%videregive%oplysninger%som%han%reelt%
måske%ikke%er%berettiget%til%at%videregive,%der%er%også%et%tavshedspligt%og%en%fortroligheds%
aspekt%i%det.%Altså%i%det%hele%taget%det%at%spænde%revisor%stærkt%for%vognen,%for%lige%som%og,%han%
må%ikke%genoprettet%en%regnskabsregulering%der%er%forrykt,%det%er%ikke%rimeligt,%det%var%i%hvert%
fald%det%der%var%vores%hovedsynspunkt,%og%det%skal%man%i%hvert%fald%tænke%på.%Der%er%også%det%
der%med%dualing%information,%som%IAASB%selv%referere%til%i%deres%høringsnotat,%det%der%med%
hvad%nu%hvis%ledelsen%siger%det%ene%og%revisor%siger%det%andet,%den%risiko%er%der%jo%også,%hvis%
revisor%i%større%omfang%skal%videregive%regnskabsmæssig%information.%
%
Spørgsmål%26%
Hvad%vil%den%nye%revisionspåtegning%efter%din%mening%negativt%bidrage%med?%
%
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M:%Kunne%det%tænkes%at%nu%hvor%revisionspåtegningen%skal%være%mere%informativ%for%

regnskabsbrugeren,%at%regnskabsbrugeren%ikke%rigtig%tager%stilling%til%resten%af%regnskabet%

men%bare%læser%påtegningen,%fordi%de%tænker%at%der%står%alle%væsentlige%ting.%

%

L:%Ja,%i%hvert%fald%hvis%det%blev%sådan%at%vi%fik%en%situation%hvor%revisor%skulle%læse%regnskabet%

for%brugeren%og%komme%med%de%5%væsentligste%regnskabsmæssige%forhold,%så%er%risikoen%

overhængende,%og%det%er%også%meningsløst%ikke?%Man%må%aldrig%tro%at%revisionspåtegningen%

kan%stå%alene,%det%er%jo%ikke%ideen%i%det,%og%derfor%vil%jeg%være%frygtelig,%men%sådan%er%%det%

måske,%og%man%kan%da%se%at%nogle%læser%den%sådan.%Fx.%AmagerbankYsagen%hvor%man%kan%sige%

den%der%DR1%udsendelse%som%de%lavede%om%den,%som%var%meget%meget%dårlig%populistisk,%hvor%

de%havde%en%eller%anden%stakkels%investor%inde,%en%kvinde,%ja,%det%er%ikke%sådan%ment,%det%var%

det%ikke?%men%hun%havde%mistet%200.000%investeret%på%aktier,%og%det%var%hele%hendes%

pensionsformue%stort%set,%så%hun%blev%nødt%til%at%blive%4%år%mere%på%arbejdsmarkedet,%det%er,%

hun%må%leve%en%smal%tilværelse%hvis%det%er%tilfældet,%men%det%er%så%hvad%det%er.%De%hiver%så%

revisionspåtegningen%frem%og%siger%”%revisionen%gav%ikke%anledning%til%forbehold”,%og%så%står%

kvinden%der%og%siger%”%så%troede%jeg%alt%var%i%orden”,%hun%har%aldrig%set%den%før,%det%er%punkt%1.%

Punkt%2%hvis%hun%troede%hun%kunne%henholde%sig%til%det%som%investeringsforslag,%så%er%hun%

bindegal%ikke?%

%

M:%det%er%vel%også%den%der%almindelige%forventningskløft?%

%

L:%Jo%jo,%men%det%er%jo%bindegalt,%ikke?%det%er%det%jo,%man%skal%jo%læse%regnskabet.%Man%kan%

selvfølgelig%diskutere%revionspåtegningen,%men%så%skal%det%være%ud%fra%nogle%andre%kriterier.%

Hun%har%jo%ikke%læst%regnskabet,%overhovedet.%Man%kan%selvfølgelig%diskutere%om%der%står%nok%

om%risici%og%ja,%og%nu%er%amagerbanken%jo%inde%at%det%var%helt%urimeligt%det%der%skete.%Nu%

kommer%der%jo%et%søgsmål%den%anden%vej,%nu%begynder%de%anklage%Finanstilsynet%og%

Finansstyrelsen%der%er%kommet%et%kollektivt%søgsmål,%og%det%synes%jeg%er%fint.%Det%var%jo%dem%

der%drev%den%der%proces%frem,%ikke?%Og%måske%i%virkeligheden%var%det%helt%urimeligt%at%de%gik%

ned.%Det%kan%være%hun%får%lidt%ret%der.%Den%offentlige%myndighed%de%er%nok%svære%at%få%

erstatnings%ud%af,%men%det%er%et%interessant%søgsmål%%at%det%lige%pludselig%går%den%anden%vej.%En%

urimelig%konkurs%fremkaldt%af%offentlige%myndigheders%over%entusiasme%for%at%stille%urimelige%

krav%til%finansielle%institutter.%

%

Spørgsmål%27%

Hvis%den%nye%revisionspåtegning%får%den%form%som%ISAAB%har%forslået.%Tror%du%at%det%vil%ændre%

på%revisionen%i%forhold%til%processer%og%planlægning%for%at%kunne%imødekomme%de%nye%

oplysningskrav%i%revisionspåtegningen?%%

o Fx%flere%dokumentationskrav%da%det%skal%oplyses%i%revisionspåtegningen.%

%

M:%Hvis%der%så%kommer%den%her%nye%revisionspåtegningen,%som%der%nok%går,%hvis%den%kommer%

i%den%form%med%at%den%skal%være%mere%informativ%og%sådan%nogle%ting.%Tror%du%det%vil%ændre%

måden%man%reviderer%på%for%at%imødekomme%de%nye%ting%man%skal%til%at%skrive?%

%

L:%Nej,%det%tror%jeg%ikke.%

%

M:%Så%dokumentation%og%informationen%er%der`?%

%
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L:%Ja,%man%kan%sige%at%man%måske%for%en%længere%afslutningsproces%af%regnskabsaflæggelsen,%
fordi%man%kommer%til%at%diskutere%de%her%forhold%med%ledelsen.%Især%hvis%man%siger%man%skal%i%
større%omfang%kommentere%regnskabet,%så%er%der%lagt%op%til%en%stor%stor%afslutning,%hvor%imod%
man%kan%sige%at%hvis%kommentere%forhold%i%revisionen,%betydelige%forhold%og%betydelige%risici%i%
revisionen,%det%er%de%måske%ikke%så%følsomme%overfor,%men%under%alle%omstændigheder%vil%de%
læse%det%med%stor%interesse,%det%kan%jeg%godt%sige%jer.%SÅ%afslutningsprocessen%bliver%længere,%
men%selve%dokumentation%for%det%man%kommer%til%at%skrive%skal%være%der%under%alle%
omstændigheder.%Altså%man%kan%sige%at%det%der%supplerende%oplysninger%om%revisionen%i%stort%
omfang,%eller%i%et%vist%omfang%i%hvert%fald%er%at%løfte%nogle%ting%der%bør%stå%i%
revisionsprotokollen,%altså%i%et%vist%omfang%ikke%det%hele.%
%
Spørgsmål%28%
Synes%du%at%ISAAB’s%forslag%til%en%ny%revisionspåtegning%bliver%mere%brugbar%for%
regnskabsbrugeren,%end%den%revisionspåtegning%vi%kender%i%dag?%
%
M:%tror%du%så%at%den%her%nye%form%for%revisionspåtegningen%er%en%god%ting%for%revisor%og%
revisionsbranchen.%
%
L:%Ja,%for%den%kompetente%regnskabsbruger%tror%jeg.%Nu%kan%man%jo%sige%at%%man%lægger%også%
mest%op%til%at%ændre%det%for%PIE%segmentet,%fordi%det%der%audit%commentary%forventer%man%kun%
skal%være%obligatorisk%i%offentligt%betydningsfulde%virksomheden,%der%tror%jeg%faktisk%det%vil%
være%brugbart,%men%for%hende%der%amatørinvestoren%i%amagerbanken,%nej%det%tror%jeg%ikke.%
Men%der%tror%jeg%til%gengældt%ikke%at%der%er%noget%der%vil%være%brugbart.%Så%jeg%tror%sådan%set%at%
der%er%nogle%gode%tendenser%i%det,%det%må%man%sige.%
%
M:%Ja,%men%det%tror%jeg%egentligt%var%det.%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Bilag&15:&Analyse&og&kodning&af&interview&med&Lars&Kiertzner&
%
Kodning%og%analyse%af%interview%med%Lars%Kiertzner%%
%
Åben%kodning%
Uafhængighed%
Forventninger!til!revisors!nuværende!rolle!!
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Holdninger%til%den%nuværende%uafhængighed%regulering:%
Min%egen%holdning%til%om%man%overhovedet%skulle%lave%uafhængighedsregler%i%lovgivningen,%
det%synes%jeg%man%skulle%have%ladet%være%med.%Jeg%synes%vi%skulle%have%refereret%til%Code%of%
Ethics,%etiske%regler,%det%synes%jeg%er%et%bedre%reguleringsmæssigt%grundlag%indholdsmæssigt%
end%lovgivningen%er.%Men%det%kommer%jo%fra%et%direktiv,%de%bestemmelser%vi%har%
implementeret%i%§24Y26%og%Bekendtgørelse%663%er%jo%stort%set%bare%afskrift%fra%8.%direktiv,%det%
eksisterende%8.%direktiv.%Så%dybest%set%synes%jeg%man%skulle%have%ladet%hver.%Jeg%synes%den%der%
situation%med%at%man%har%nogle%regler%i%lovgivningen%og%andre%i%etiske%regler,%er%dybt%
forvirrende.%Der%er%ingen%der%kan%håndtere%det%regelsæt%samlet%set.%Og%etisk%regler%skærper%på%
en%hel%række%områder%lovgivning,%det%er%der%ikke%så%mange%der%har%opdaget,%men%sådan%er%det.%
Så%det%forvirrer%på%%et%højt%niveau.%Jeg%synes%man%skulle%faktisk%at%man%skulle%have%giftet%sig%
med%IFAC’s%Code%of%Ethics.%Og%så%implementeret%dem,%bare%skrive%i%lovgivningen%at%de%gælder.%
Men%det%kræver%at%EU%systemet%også%kommer%ind%på%den%linje,%og%det%kommer%de%jo%længere%
og%længere%væk%fra,%kan%man%sige.%
Nu%har%de%i%forordet%til%8.%direktiv%i%2006,%skrev%de%at%de%forventer%at%de%måske%implementerer%
IFACs%Code%of%Ethics.%Nu%kan%vi%se%i%forordningen%i%2011%at%det%gør%de%bestemt%ikke.%
%
M:%Så%hvis%det%stod%til%dig,%så%synes%du%bare%man%skal%have%Code%of%Ethics?%
L:%Ja%det%synes%jeg.%Jeg%synes%dog%ikke%at%Code%of%Ethics%er%særligt%elegante.%Jeg%%synes%de%er%
meget%svære%at%læse,%og%folk%kan%normalt%slet%ikke%forstå%dem,%fordi%de%er%så%komplekse.%De%er%
jo%ikke%clarityYagtige,%de%er%jo%principstyret%kan%man%sige.%Derfor%ender%man%altid%med%
overvejelser%af%trusler%og%sikkerhedsforanstaltninger,%hvor%vi%ender%vi%noget%man%ikke%må%og%
aldrig%må,%hvornår%ender%vi%i%noget%der%gult%med%sikkerhedsforanstaltninger,%og%hvornår%ender%
vi%i%noget%vi%godt%må.%Og%de%er%meget%komplekse,%og%så%er%der%kapitel%290%om%revisions%review%
hvor%man%siger%det%er%de%samme%uafhængighedsovervejelser%og%så%er%der%kapitel%291%om%
andre%erklærings%opgaver%med%sikkerhed%som%er%næsten%copy%paste%af%290.%SÅ%det%bliver%
ekstremt%kompleks.%
%
M:%men%det%ville%være%et%godt%udgangspunkt?%
L:%Det%ville%være%et%godt%udgangspunkt,%et%bedre%udgangspunkt%end%det%man%har%fået.%Man%kan%
sige%at%det%I%nu%har%ECON,%man%kunne%også%have%taget%den%juridiske%komiteens%forslag.%Den%
juridiske%komite%i%EUYparlamentet%%siger%stort%set%også%principstyring%i%modsætning%til%
forbudsstyring%som%er%kommissionens%udspil.%Men%for%at%svare%på%spørgsmålet,%jeg%har%svaret%
på%spørgsmål%1.%Og%2,%jeg%ved%ikke.%Jeg%synes%partnerrotationsreglen%er%meget%fornuftigt.%Den%
har%jeg%ikke%problemer%med%at%forstå.%
Spørgsmål%3%
Hvad%er%din%holdning%til%at%den%samme%person%må%revidere%og%rådgive?%
Synes%du%at%revisors%uafhængighed%svækkes%ved%at%han%må%yde%andre%ydelser%end%revision?%
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Det%3.%spørgsmål%om%den%samme%person%må%reviderer%og%rådgive.%Det%må%han%jo%ikke%altid,%jeg%
synes%den%principstyrede%overvejelse%der%ligger%bag%ved%overvejelserne%i%Code%of%Ethics%er%
meget%fornuftig.%Jeg%synes%faktisk%man%rammer%rimeligt%godt%hvad%man%kan%og%hvad%man%ikke%
kan.%Hvis%man%ellers%følger%Code%of%Ethics.%Fordi%de%indeholder%en%hel%række%situationer%hvor%
man%ikke%må.%
%
Forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
%
Holdning%til%at%revisor%både%må%rådgive%og%revidere.%
Dybest%set%synes%jeg%ikke%man%skal%lave%noget%total%forbud.%Kommissionens%forslag%er%jo%SOX%i%
høj%potens.%De%går%jo%ind%og%overtrumfer%SOX’s%lovgivningens%%detailregulering,%ved%at%sige%i%må%
stort%set%ingenting.%Den%artikel%der%gør%det,%artikel%10%i%forordningen,%er%ikke%en%særlig%elegant%
teknisk%formuleret%bestemmelse,%men%sådan%er%det.%
%
%
Skat%og%afgifter%
Forventninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Spørgsmål%7%
I%den%seneste%tid%har%der%været%meget%fokus%på%transfer%pricing,%tror%du%dette%får%påvirkning%på%
revisionen,%af%virksomhedernes%prisfastsættelse%af%interne%varer%og%ydelser%koncernselskaber%
imellem?!
%
Transfer%pricing%tror%jeg%også%der%i%høj%grad%er%fokus%på%for%at%sige%det%mildt%
%
Holdninger%til%revisors%nuværende%rolle%
Forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!!
%
Spørgsmål%6%
I%og%med%at%reglerne%inden%for%skat,%moms%og%afgifter%bliver%mere%kompliceret,%mener%du%så,%at%
revisor%skal%have%mere%fokus%på%virksomhedens%overholdelse%af%%reguleringen%af%skat,%moms%
og%afgifter%i%revisionen?!
Hvis%ja,%hvordan?!
Hvis%nej,%hvorfor?%!
%
L:%det%er%blevet%mere%komplekst%det%er%jeg%enig%i.%Altså%man%kan%jo%sige%at%det%er%mere%
komplekst,%så%er%der%også%større%sandsynlighed%for%at%der%bliver%risici%for%væsentlig%
fejlinformation,%og%det%er%den%revisionsmæssige%kobling.%Jeg%synes%at%svaret%er%nok%ja.%Det%
bliver%mere%komplekst,%så%bliver%det%også%mere%risikorelateret,%og%hvis%det%så%kan%give%
væsentlig%fejl,%så%giver%det%os%jo%en%større%fokus%på%det.%Det%er%jo%også%derfor%at%man%ser%
revisionsfirmaerne%opkvalificerer%deres%ressourcer,%fordi%mange%gange%involvere%de%deres%
specialister%i%de%her%ting.%Nok%især%når%man%er%i%internationalt%beskatningsmiljø,%men%altså%
også%i%dansk,%jeg%havde%et%foredrag%om%en%der%fortalte%mig%om,%det%var%ikke%moms,%det%var%
noget%andet,%det%var%heller%ikke%told%det%er%jo%rimeligt%enkelt,%men%om%afgifter%af%forskellige%



Side%133%af%220% %

karakter.%Det%er%jo%ufatteligt%komplekst,%det%er%jo%ikke%bare%komplekst,%det%er%tæske%svært.%
Derfor%kan%man%godt%sige,%og%især%når%det%er%international%relation,%så%bliver%det%jo%frygteligt%
svært,%og%det%er%vel%baggrund%for%at%revisorhusene,%i%hvert%fald%de%store%og%mellem%store%
opkvalificerer%begge%områder,%og%har%gjort%det%længe.%Der%er%selvfølgelig%en%rådgivningsvinkel%
på%det%også,%det%ved%jeg%godt.%Men%der%vel%også%noget%med%at%man%nogle%gange%sender%et%
spørgsmål%over:%”hvordan%skal%det%her%behandles%regnskabsmæssige?”,%eller%”hvilken%
regnskabsmæssige%betydning%får%sådan%et%forhold”,%det%er%jo%selvfølgelig%den%
regnskabsmæssige%betydning%der%betyder%noget%i%den%sammenhæng.%Det%skal%give%fejl%i%
regnskabet%før%man%som%revisor%skal%reagere%på%det.%
%
Spørgsmål%8%
Hvad%er%din%holdning%til%at%revisor%i%forbindelse%med%udvidet%gennemgang%skal%kontrollere%at%
AYskat,%moms%osv.%er%indberettet%korrekt,%men%at%det%ikke%er%et%direkte%krav%i%revisionen?%
Tror%du%at%denne%handling%vil%blive%implementerede%i%revisionen%i%fremtiden?%
Synes%du%at%handlingerne%skal%implementeres%i%revisionen%i%fremtiden?%
A:%så%er%det%sådan%i%den%her%nye%erklæringsstandard,%udvidet%gennemgang,%der%er%jo%et%krav%om%
at%revisor%skal%gå%igennem%om%AMYbidrag,%AYskat%bliver%indberettet%korrekt.%
L:%Ja,%på%basis%af%bogføringen%
%
A:%Tror%du%at%det%bliver%implementeret%i%selve%revisionen?%
L:%Nu%skal%jeg%jo%passe%på%ikke%at%være%illoyal%overfor%det%standardgrundlaget,%men%jeg%vil%sige%
at%handlingen%har%meget%begrænset%værdi.%Og%jeg%vil%sige%at%%virkeligheden%gør%man%jo%nok%lidt%
mere%i%relation%til%at%kontrollere%grundlaget%for%indberetning%i%revision%allerede,%men%man%gør%i%
udvidet%gennemgang,%tror%jeg%ikke.%Så%jeg%tror%ikke%denne%handling%vinder%indpas%i%revisionen%
som%standardhandling.%Jeg%tror%man%gøre%mere%i%relation%til%AYskat%og%moms%i%den%typiske%
revision%en%bare%kontrollere%3%perioder%i%henhold%til%bogføringen%som%dybest%set,%isoleret%set%
for%den%her%handling,%ikke%ved%om%er%okay%eller%ej.%Det%er%bare%et%bogført%tal%der%også%er%
indberettet%elektroniske,%det%er%bare%det%det%handler%om.%Så%den%handling%har%ingen%stor%
bevisværdi%kan%man%sige,%i%relation%til%om%det%underliggende%data%er%korrekt,%det%er%slet%ikke%
det%der%er%spørgsmålet.%Vi%skulle%bare%formulere%nogle%handlinger%som%standard,%så%man%ikke%
ville%gøre%i%et%review,%men%som%ligger%ovenpå,%men%i%normalt%tilfældet%vil%jeg%sige%at%det%
forhåbentligt%er%mindre%end%det%man%gøre%i%revisionen%allerede%nu,%jeg%vil%tro%at%man%tager%
mere%stilling%til%skatteprocenten%i%regnskabet%generelt%på%medarbejdere%og%sådan%noget,%
måske%mere%analytisk%end%man%gøre%i%udviddet%gennemgang%og%review.%Så%det%synes%jeg%ikke.%
Revision%har%ikke%særligt%mange%krævede%handlinger,%de%er%principstyrede%
%
A:#Kommer#der#en#revisionsstandard#om#skat,#moms#og#afgifter?#
L:%Det%er%et%godt%spørgsmål.%Godt%forslag,%det%kunne%nok%være%en%relevant%overvejelse%i%
virkeligheden.%Den%er%bare%omfattet%af%ISA%260%i%princippet%og%så%almindelige%
revisionsstandarder%om%væsentlig%fejlinformation,%så%det%kunne%man%godt%forestille%sig,%
faktisk.%Det%store%problem%vil%nok%være%at%det%generisk%set%er%svært%at%finde%en%fælles%grundlag,%
som%ikke%bare%vil%være%helt%overordnet.%Så%derfor%skulle%man%måske%sige%kunne%det%være%en%
god%ide%med%en%dansk%vejledning%i%en%speciel%%juridisk%kontekst.%Når%nu%vi%ser%de%der%store%
problemer%i%international%beskatning,%så%er%de%tjo%fordi%at%der%er%så%store%variationer%i%
internationale%skatteregler,%det%hænger%jo%sammen.%Derfor%vil%det%også%være%svært%at%lave%en%
generel%standard%som%giver%mening,%ellers%vil%det%bare%blive%meget%overordnede%statements.%
Så%en%bedre%ting%kunne%måske%være%at%lave%en%vejledning%om%hvad%revisor%forventes%at%gøre%i%
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relation%til%skat,%moms%og%afgifter%i%Danmark,%det%var%måske%en%bedre%ide,%måske%en%rigtig%god%i%
de%endda.%En%international%standard,%vi%har%jo%ikke%international%harmonisering%af%skat,%vi%har%
en%international%harmonisering%af%regnskab%og%revision,%men%skat%har%vi%i%hvert%fald%ikke.%
%
%
ITYrevision%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
%
Synes%du%at%generalistrevisorens%kompetencer%indenfor%IT%er%tilstrækkelig%
hvis%du%spørg%om%generelist%revisoruddannelsen%er%tilstrækkelige%til%revision%af%it,%når%det%er%
lidt%større%virksomheder%og%komplekst,%så%vil%jeg%sige%klart%nej.%Forhåbentligt%kan%man%så%
sparre%og%har%den%revisionsmæssige%baggrund%til%måske%at%stille%de%rigtige%spørgsmål,%men%at%
gennemføre%selve%revisionen%af%den%her%opsætning%af%adgangskontrolsystem%er%tilstrækkeligt%
sikret%mod%uretmæssig%adgang,%det%kan%en%generelist%revisor%under%ingen%omstændigheder%
forholde%sig%til,%sådan%er%det%bare.%Og%i%oveni%købet%kan%man%let%blive%snydt%som%generelist%
revisor%fordi%man%kan%ikke%altid%overskue%og%afgøre%sådanne%ting.%Det%er%utroligt%komplekst.%
Hvilket%niveau%har%man%lagt%adgangskontrollen%ind%på,%er%der%nogle%niveauer%man%kan%snyde%
uden%om,%gud%fri%mig%vel.%Så%det%er%meget%komplekst.%
%
M:%så%selv%hvis%der%er%itYspecialister%som%laver%det%mere%komplekse%benarbejde.%Tror%du%
generelist%revisoren%kan%tage%disse%risici%ind%i%revisionen,%eller%tror%du%at%generelist%revisoren%
burde%have%noget%kursus%for%at%få%mere%viden%omkring%det%eller%er%det%nok%bare%at%have%en%itY
specialisten%%
L:%Jeg%tror%man%bliver%nødt%til%at%have%en%generelist%revisor%der%forstår%et%eller%andet,%der%kan%
det%på%et%eller%andet%niveau.%Der%i%slut%80’erne%for%det%blev%moderne%at%lave%generellet%
kontroller%af%brugerapplikationssystemer,%og%der%sendte%man%så%specialister%ud%lavede%
revision%af%generelle%kontroller,%og%så%kom%de%tilbage%med%en%rapport%på%50%sider,%og%det%er%
rigtigt,%og%der%var%sådan%set%ikke%nogen%der%rigtig%forstod%hvad%der%stod,%fordi%det%var%meget%
teknisk.%Og%så%specialist%revisoren,%eller%it%specialisten,%vil%også%være%tilbøjelig%til%at%se%alle%
potentielle%risici%og%earth%quake%risikoen%og%brandrisikoen%og%jeg%skal%komme%efter%dig,%Man%
kan%sådan%set%sige%at%det%der%er%blevet%øget%fokus%på,%og%det%er%også%det%ISA%315%bygger%på,%det%
er%at%de%generelle%kontroller%der%er%af%betydning%for%applikationskontrollerne,%og%det%er%dem%
man%skal%fokusere%på,%så%det%er%adgangskontroller%og%systemudviklingskontroller,%det%er%de%2%
kontroller%der%er%direkte%koblede%og%det%er%dem%man%skal%fokusere%på.%Det%kan%godt%være%at%
revisor%skal%have,%altså%jeg%tror%det%er%meget%forskelligt%hvad%folk%egentlig%har.%Jeg%er%helt%
overbevist%om%at%der%er%nogle%der%ikke%har%noget%som%helst,%der%er%også%nogle%der%har%en%del.%
CMA%her%har%da%nogle%timer%og%der%er%valgfag%i%det.%Jeg%ved%ikke%
%
Forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Holdninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
Besvigelser%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle! !
Spørgsmål%17%
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Hvordan%synes%du%at%reguleringen%omkring%revisors%rolle%i%forbindelse%med%afdækning%af%
besvigelser%fungerer%i%praksis%i%dag?%% %
Synes%du%at%reguleringen%er%tilstrækkelig?%
L:%I%og%for%sig%synes%jeg%ikke%at%reguleringen%kan%laves%meget%anderledes.%Man%kan%jo%ikke%lave%
objektiv%ansvar%eller%sådan%noget%for%uopdagede%besvigelser,%det%synes%jeg%ikke%er%en%rimelig%
ting.%Så%jeg%kan%ikke%rigtig%se%hvilken%niveau%man%skulle%ændre%reguleringen%på.%Man%skal%også%
lægge%mærke%til%at%ISA%240%var%en%af%de%ganske%få%standarder%der%ikke%blev%opdateret%i%Clarity,%
eller%ajourført%fordi%den%var%indordnet%i%forvejen.%Men%jeg%kan%ikke%rigtig%se%det%næste%step%i%
den%sammenhæng,%og%sådan%gør%objektiv%ansvar%gældende%i%de%her%sammenhænge%giver%ikke%
rigtig%mening,%så%bliver%det%Insurances%og%ikke%assurance,%så%bliver%det%jo%en%forsikringsydelse%
revisor%leverer%,%og%man%kan%også%sige%at%folk%bliver%sanktioneret%
%
M:%Tror%du%at%den%øgede%fokus%på%revisors%rolle%i%forhold%til%besvigelser%affødt%af%finanskrisen,%
tror%du%man%kan%gå%tilbage?%%
L:%I%professionelle%virksomheder%der%ved%ledelsens%godt%at%det%bedste%værn%mod%besvigelser%
det%er%gode%interne%kontroller%i%hvert%fald%i%mod%medarbejder%besvigelser,%og%det%ved%
professionelle%ledelser%godt.%
%
Forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Spørgsmål%18%
Tror%du%at%den%øgede%fokus%på%besvigelser,%har%påvirket%ledelsens%forventninger%til%revisors%
afdækning%af%besvigelser?%(selvom%reguleringen%ikke%har%ændret%sig)%
%
Spørgsmål%19%
Hvordan%har%besvigelsesskandalerne%som%EYhuset%og%IT%Factory%påvirket%måden%revisor%
reviderer%for%besvigelser%på?%
Fx%som%beholdningseftersyn%blev%”obligatorisk”%efter%Nordisk%Fjer%
M:%Så%selv%hvis%reguleringen%ikke%ændre,%tror%du%så%at%revisor%lader%sig%på%virke%af%den%øgede%
fokus%på%besvigelser,%så%de%tager%mere%ind%for%at%sikre%sig.%
L:%Jeg%tror%de%har%været%meget%påvirkede%af%det,%jeg%ved%ikke%om%man%kan%se%en%bevægelse%i%at%
de%lader%sig%endnu%mere%påvirke%af%det,%det%ved%jeg%faktisk%ikke,%det%tror%jeg%faktisk%ikke,%jeg%
tror%ikke%de%her%sager%har%den%store%effekt%på%det.%IT%Factory,%Så%vil%jeg%tro%at%det%er%det%det%
handler%om,%altså%for%dårlig%kendskab%til%klienten.%
M:%Hvilken%vej%tror%du%så%at%reguleringen%går?%
L:%Jeg%tror%slet%ikke%det%er%på%tavlen,%det%er%overhovedet%ikke%på%tavlen.%ISAAB%har%slet%ingen%
overvejelser%om%at%pille%ved%ISA%240.%De%offentliggøre%sådan%nogle%strategiplaner%for%3%år%af%
gangen,%og%den%seneste%er%2012Y2014,%det%figurerer%overhovedet%ikke%på%den.%Og%jeg%tror%
ligesom,%min%fornemmelse%er%at%der%er%generelt%konsensus%om%at%ISA%240%er%rimeligt%bredt%
dækkende,%og%hvis%folk%ikke%overholder%ISA%240%så%kan%de%ifalde%disciplinæransvar%og%muligvis%
erstatningsansvar%hvor%erstatningsbetingelserne%er%opfyldte%og%der%er%straffeansvar.%Mig%
bekendt%er%der%ikke%nogen%som%helst%der%overvejer%at%ændre%på%ISA%240,%jeg%har%ikke%hørt%om%
det,%og%jeg%kender%heller%ikke%danske%lovinitiativer%der%skulle%være%videregående%og%selv%EU%
kommissionen%har%ikke%forslag%i%den%sammenhæng,%de%synes%godt%nok%at%de%skal%sætte%noget%
ind%under%professionel%skeptisk%i%forordningen,%men%det%står%jo%så%rigeligt%i%%ISA%200,%240%og%
315%side%op%og%side%ned,%så%det%kommissionen%forslår%det%er%fuldstændig%overflødigt,%det%er%jo%
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bare%et%kort%gengivelse%af%hvad%der%så%rigeligt%stå%i%standarderne%at%man%skal%være%professionel%
skeptisk,%og%man%må%ikke%ansætte%en%ledelse,%og%man%må%ikke%være%hverken%være%troværdig%
eller%utroværdig%a%priori,%og%hvert%år%starter%man%fra%scratch,%sådan%er%det,%og%man%skal%altid%
foretage%en%kritisk%vurdering%af%revisor,%så%der%er%ikke%lagt%op%til%det.%Jeg%kan%heller%ikke%se%
behovet%for%det.%I%kan%selvfølgelig%overveje%hvilken%vej%man%kunne%gøre%det,%jeg%har%svært%ved%
at%se%det,%det%må%jeg%sige.%Jeg%synes%at%ISA%240%er%en%rimelig%skrap%standard.%
%
%
Going%concern%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
A:%Hvad%synes%du%mere%generelt%om%regulering%i%ISA%570?%
L:%Det%er%et%af%de%punkter%at%dybest%set%er%reguleringen%egentlig%ok,%men%spørgsmålet%er%at%den%
er%så%komplekst%at%folk%har%svært%ved%at%overholde%den,%også%revisorerne…Og%revisorer%er%lidt%
berørings%angste%for%at%bruge%reglerne,%de%er%jo%lidt%nervøse%for%når%de%nu%begynder%at%tage%
bladet%fra%munden,%selv%i%en%supplerende%oplysning,%uden%at%tage%forbehold%skal%vi%henvise%til%
ledelsens%redegørelse%for%forhandlinger%med%banken%som%endnu%ikke%er%afsluttet,%så%mener%de%
jo%at%de%kan%vælte%vognen.%Så%folk%har%været%ekstremt%bange%for%at%bruge%reguleringen,%der%har%
været%sådan%en%professionel%tilbagehold%med%at%bruge%reglen,%og%i%nogle%tilfælde%må%man%
erkendte%når%man%ser%revisornævnsafgørelser%at%der%er%mange%der%simpelthen%ikke%forstår%
den,%altså%selve%mekanikken%i%det,%det%kan%man%se%at%både%folk%der%slet%tikke%voervejer%going%
concern%i%processen,%og%folk%der%overvejer%den%og%siger%at%der%væsentlig%usikkerhed%og%så%
lukker%de%den%ned%og%slutter%den%der,%og%giver%så%en%blank%påtegning,%og%det%giver%en%bøde%på%
50.000%i%revisornævnet.%Det%er%fair%nok,%altså.%De%forkerte%påtegningen%har%vi%også%set%
eksempler%på,%hvor%grundlaget%for%konklusion%med%forbehold,%vi%tror%ikke%på%virksomhedens%
overlevelse,%men%bortset%fra%det%så%er%regnskabet%ok,%det%hænger%ikke%rigtig%sammen,%vel?%Så%
man%ser%mange%af%den%slagt,%hvor%folk%har%svært%ved%at%håndtere%de%her%regler.%Men%jeg%syne%
sikke%selv%reglerne%er%problematiske,%det%er%mere%overholdelsen.%
%
Forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Jeg%tror%også%at%de%der%kommunikationsforslag%om%at%nu%skal%revisor%altid%kommunikere%
omkring%going%conecrn%i%påtegningen,%det%rykker%ikke%ved%et%jeg%lige%har%sagt,%det%er%uændret.%
Men%det%der%med%at%man%altid%åbenlyst%bare%skrive%det,%det%kan%nok%få%folk%til%at%tænke%sig%lidt%
mere%om.%Revisorerne%når%de%nu%er%i%en%situation%hvor%der%er%væsentlig%usikkerhed,%tør%vi%så%
virkeligt%skrive%at%det%er%den%relevante%forudsætning%at%anvende,%men%det%skal%de%jo%skrive.%
%
A:%Hvordan%ser%du%revisors%evne%til%at%forudse%konkurser,%det%her%med%at%de%skal%ind%og%forstå%
virksomhede%i%forhold%til%ISA%315,%eller%om%det%måske%ville%hjælpe%at%få%en%ekspert%ind%over%
eller%mener%du%at%der%skal%en%ekspert%ind%over?%
L:%Nej,%det%mener%jeg%faktisk%bør%var%revisors%spidskompetence%det%her.%Det%kan%jeg%bestemt%
ikke%se%hvad%en%ekspert%skulle%hjælpe%med,%fordi%hvis%en%revisor%ikke%kan%det%her%så%skal%vi%
have%efteruddannelse.%Det%bør%være%kerneområdet,%det%er%det%revisorer%bestemt%bør%kunne%
kalde%sig%specialister%i.%Der%er%jo%mange%faktorer%i%det%her,%der%er%de%virksomhedsinterne%
faktorer,%dem%skal%revisor%kunne%forholde%sig%til…%
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%
Spørgsmål%24%
Hvad%er%din%holdning%til%at%revisors%erklæring%skal%være%mere%uddybende%og%informativ%om%
going%concern?%(FSR,%fremtidens%revision,%s.%8)%
A:%spørgsmål%24%om%erklærings%skal%være%mere%uddybende.%
L:%Det%synes%jeg%egentlig%er%fint.%Vi%ændre%jo%ikke%på%ansvars%problematikken,%heller%ikke%på%det%
jeg%lige%har%sagt%omkring%rapportering…%Der%tager%man%jo%netop%going%concern%op%og%siger%det%
kan%vi%godt%se%er%meget%fornuftigt,%at%man%skal%rapportere%om%det.%Jeg%synes%også%at%det%er%en%
god%ide%alene%af%den%grund%at%det%er%lettere%at%lukke%øjnene%når%man%skal%til%at%rapportere%for%at%
der%egentlig%er%en%væsentlig%usikkerhed,%end%det%er%at%skrive%og%at%påtegne%positivt,%at%vi%finder%
at%forudsætningen%er%begrundet%anvendt,%og%vi%har%ikke%konstateret%væsentlige%usikkerheder,%
fordi%så%lyver%man%jo%med%åbne%øjne%hvis%man%skriver%det%i%en%situation%hvor%man%reelt%mener%
det%foreligger.%Så%alene%af%den%grund%synes%jeg%det%er%udmærket%ide.%
%
Revisionspåtegningen%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
Holdninger%til%revisors%nuværende%rolle%
Forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
M:%Så%du%synes%at%det%er%en%god%ide%at%gå%fra%den%her%standard%format%man%kender%i%dag%hvor%
det%næsten%er%copy/paste%hvis.%
L:%Ja,%i%hvert%fald%omkring%going%concern.%Man%kan%diskutere%det%der%auditors%commentary.%Det%
store%problem%er%jo%især,%audit%commentary%er%en%fusion%af%supplerende.%Det%store%problem%
med%supplerende%oplysninger%om%regnskabet,%hvilket%omfang%det%skal%gives,%det%bliver%meget%
forskelligt%%hvad%folk%vil%gøre,%det%bliver%meget%lidt%ensartet.%Og%udover%det%så%bliver%der%det%
der%med%at%revisor%ikke%må%give%oplysninger%som%ikke%fremgår%af%regnskabet,%så%dybest%set%
skal%revisor%jo%bare%fremhæve%de%3Y4Y5%væsentligste%forhold%i%regnskabet,%og%der%kan%man%jo%
sige,%jamen%burde%ledelsen%ikke%selv%gøre%det.%Og%det%eller%andet%sted%så%er%det%fordi%man%synes%
at%IFRS%reguleringen%er%tåbelig,%den%er%uoverskuelige,%der%er%masser%af%overflødig%information,%
og%den%vigtige%information%drukner%i%den%overflødige%information,%og%det%er%jo%helt%grotesk,%
man%kan%bruge%den%tommelfingerregel%jo%større%regnskabet%er,%jo%større%problemer.%Under%alle%
omstændigheder%bliver%det%sovset%ind%i%overflødig%information,%og%der%kunnen%man%dag%godt%
sige%med%en%vis%berettigelse%så%må%de%selv%fremhæve,%altså%ledelsen%må%selv%fremhæve%de%5%
væsentligste%forhold%i%regnskabet,%og%så%kan%revisor%sige,%jo%det%ser%meget%fornuftig%ud.%
Supplerende%oplysninger%om%revisionen%synes%jeg%egentlig%er%et%udemærket%forslag,%at%man%
giver%dem,%altså%sige%hvilke%udfordringer%har%vi%især%haft.%Især%der%hvor%der%er%betydelig%risiko%
for%fejlinformation,%hvordan%vi%har%håndteret%dem,%det%synes%jeg%sådan%set%er%meget%fornuftigt.%
Det%er%jo%det%andet%væsentlige%punkt%udoveer%going%concern.%
%
M:%Hvis%der%så%kommer%den%her%nye%revisionspåtegningen,%som%der%nok%går,%hvis%den%kommer%
i%den%form%med%at%den%skal%være%mere%informativ%og%sådan%nogle%ting.%Tror%du%det%vil%ændre%
måden%man%reviderer%på%for%at%imødekomme%de%nye%ting%man%skal%til%at%skrive?%
L:%Nej,%det%tror%jeg%ikke.%
%
M:%Så%dokumentation%og%informationen%er%der`?%
L:%Ja,%man%kan%sige%at%man%måske%for%en%længere%afslutningsproces%af%regnskabsaflæggelsen,%



Side%138%af%220% %

fordi%man%kommer%til%at%diskutere%de%her%forhold%med%ledelsen.%Især%hvis%man%siger%man%skal%i%
større%omfang%kommentere%regnskabet,%så%er%der%lagt%op%til%en%stor%stor%afslutning,%hvor%imod%
man%kan%sige%at%hvis%kommentere%forhold%i%revisionen,%betydelige%forhold%og%betydelige%risici%i%
revisionen,%det%er%de%måske%ikke%så%følsomme%overfor,%men%under%alle%omstændigheder%vil%de%
læse%det%med%stor%interesse,%det%kan%jeg%godt%sige%jer.%SÅ%afslutningsprocessen%bliver%længere,%
men%selve%dokumentation%for%det%man%kommer%til%at%skrive%skal%være%der%under%alle%
omstændigheder.%Altså%man%kan%sige%at%det%der%supplerende%oplysninger%om%revisionen%i%stort%
omfang,%eller%i%et%vist%omfang%i%hvert%fald%er%at%løfte%nogle%ting%der%bør%stå%i%
revisionsprotokollen,%altså%i%et%vist%omfang%ikke%det%hele.%
%
Spørgsmål%28%
Synes%du%at%ISAAB’s%forslag%til%en%ny%revisionspåtegning%bliver%mere%brugbar%for%
regnskabsbrugeren,%end%den%revisionspåtegning%vi%kender%i%dag?%
M:%tror%du%så%at%den%her%nye%form%for%revisionspåtegningen%er%en%god%ting%for%revisor%og%
revisionsbranchen.%
L:%Ja,%for%den%kompetente%regnskabsbruger%tror%jeg.%Nu%kan%man%jo%sige%at%%man%lægger%også%
mest%op%til%at%ændre%det%for%PIE%segmentet,%fordi%det%der%audit%commentary%forventer%man%kun%
skal%være%obligatorisk%i%offentligt%betydningsfulde%virksomheden,%der%tror%jeg%faktisk%det%vil%
være%brugbart,%men%for%hende%der%amatørinvestoren%i%amagerbanken,%nej%det%tror%jeg%ikke.%
Men%der%tror%jeg%til%gengældt%ikke%at%der%er%noget%der%vil%være%brugbart.%Så%jeg%tror%sådan%set%at%
der%er%nogle%gode%tendenser%i%det,%det%må%man%sige.%
%
Kategorier%
Uafhængighed%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Lars%synes%ikke%at%der%skulle%være%lavet%uafhængighedsregler%i%lovgivningen.%Han%synes%i%
stedet%at%man%skulle%referer%til%Code%of%Ethics,%således%at%de%blev%skrevet%ind%i%lovgivningen%i%
stedet%for%de%nuværende%uafhængighedsregler.%Han%synes%at%det%med%at%man%har%nogle%regler%i%
lovgivningen%og%andre%i%etiske%regler,%er%dybt%forvirrende.%Han%mener%at%de%etiske%regler%er%
mere%skærpende%på%en%række%områder.%
Lars%mener%dog%at%Code%of%Ethics%er%svære%at%læse,%og%mener%at%folk%normalt%slet%ikke%forstår%
dem,%fordi%de%er%så%komplekse.%Men%han%synes%det%være%et%godt%udgangspunkt,%bedre%en%den%
nuværende%regulering.%%
Han%synes%at%partnerrotationsreglen%er%meget%fornuftig.%%
Lars%holdning%til%at%samme%person%både%må%revidere%og%rådgive,%synes%han%at%den%nuværende%
regulering,%med%henvisning%til%code%of%Ethics%er%meget%fornuftige.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!! !
Lars%synes%ikke%om%kommissionens%forslag%om%total%forbud%mod%rådgivning%er%en%god%ide.%%
%
Skat%og%afgifter%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Lars%tror%at%der%i%høj%grad%er%fokus%på%Transfer%pricing%
!
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Lars%mener%at%pga.%reglerne%indenfor%skat%og%afgifter%bliver%mere%kompliceret,%skal%revisor%øge%
fokus%på%området,%hvis%der%er%risiko%for%væsentlige%fejlinformation.%%
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Lars%forventer%ikke,%at%der%kommer%et%krav%om%at%kontrol%af%om%skat%og%afgifter%er%indberettet%
korrekt,%da%kontrollen%har%en%begrænset%værdi.%%
Lars%er%positiv%overfor%ideen%om%at%lave%en%dansk%regnskabsvejledning%om%hvad%revisor%
forventes%at%gøre%i%relation%til%skat%og%afgifter%i%Danmark.%Han%synes%ikke%at%en%international%
standard%er%en%god%ide,%da%der%for%stor%variation%i%de%internationale%skatteregler.%
%
ITYrevision%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Lars%synes%ikke%at%generalistrevisorens%kompetencer%inden%for%IT%er%tilstrækkelig%til%at%kunne%
revidere%ITYanvendelsen,%det%er%IT%for%kompleks%til,%efter%hans%mening.%%
Lars%mener%at%det%er%vigtigt%at%man%har%en%generalistrevisor%der%har%en%eller%anden%forståelse%
for%IT%med%i%revisionen%af%ITYanvendelsen,%for%at%kunne%revidere%IT%tilfredsstillende.%En%ITY
specialist%kan%ikke%stå%alene.%%
%
Forventninger%og%holdninger%til%revisors%fremtidige%rolle%%
%
Besvigelser%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Lars%synes%ikke%at%reguleringen%af%besvigelser%kan%laves%anderledes.%Han%mener%ikke%at%man%
kan%lave%objektiv%ansvar%for%uopdagede%besvigelser,%det%synes%han%ikke%er%rimeligt.%%
Lars%tror%godt%at%ledelsen%er%klar%over,%at%det%bedste%værn%mod%besvigelser%er%interne%
kontroller,%specielt%i%professionelle%selskaber.%%
Lars%tror%at%i%forhold%til%IT%Factory%sagen,%så%skyldes%besvigelser%for%dårlig%kendskab%til%
klienten.%%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!! !
Lars%tror%at%revisorer%lader%sig%påvirke%af%den%øgede%fokus%på%besvigelser,%i%forbindelse%med%
finanskrisen.%%
Lars%tror%ikke%der%kommer%nogle%ændringer%i%reguleringen%af%besvigelser%inden%for%det%næste%
stykke%tid.%Lars%kan%ikke%se%noget%behov%for%ændringer,%da%han%synes%at%ISA%240%er%en%rimelig%
skrap%standard.%%
%
Going%concern%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle! !
Lars%synes%at%reguleringen%af%going%concern%er%ok.%Men%han%mener%at%man%kan%sætte%
spørgsmålstegn%ved%om%den%er%for%kompleks,%til%at%revisorer%kan%overholde%den.%
Lars%synes%at%folk%er%bange%for%at%bruge%reguleringen,%da%det%kan%give%store%konsekvenser.%%
Lars%synes%ikke%at%det%er%reglerne%der%er%problematisk,%men%det%overholdensen%af%reglerne%der%
er%problematisk.%%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!! !
Lars%mener%ikke%at%det%vil%hjælpe%at%få%en%ekspert%ind%over%i%vurderingen%af%going%concern,%da%
han%mener%det%bør%være%en%af%revisors%spidskompetencer.%Han%mener%at%revisor%ikke%er%dygtig%
nok,%skal%de%have%efteruddannelse.%%
Lars%er%positiv%overfor%at%revisionspåtegningen%bliver%mere%uddybende%i%forhold%til%
informationer%omkring%going%concern.%%
%
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Revisionspåtegningen%

Forventninger%og%holdninger%til%revisors%nuværende%rolle%

%

Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!! !
Lars%forholder%sig%skeptisk%i%forhold%til%de%nye%lovforslag%fra%EUYkommissionen%og%IAASB,%han%

ser%et%problem%i%at%der%kan%komme%alt%for%meget%overflødig%information%i%

revisionspåtegningen.%Men%han%synes%at%forslaget%om%supplerende%oplysninger%om%revisionen%

er%en%god%ide.%%

Lars%tror%ikke%at%den%nye%revisionspåtegning%vil%ændre%den%måde%hvorpå%man%reviderer.%%

Men%han%tror%at%afslutningsprocessen%vil%blive%længere,%da%der%vil%komme%flere%diskussioner%

med%ledelsen%omkring%de%forhold%der%skal%tages%med.%%

Lars%synes%at%den%nye%form%for%revisionspåtegning%vil%gavne%revisor%og%revisionsbranchen,%når%

regnskabslæseren%er%kompetent.%%

%

Axial%kodning%%

%

Uafhængighed%

Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Lars%synes%at%den%nuværende%regulering%omkring%uafhængighed%er%forvirrende,%da%han%synes%

at%Code%of%Ethics%er%bedre.%Han%synes%at%den%nuværende%partnerrotationsregel%er%meget%

fornuftig,%og%han%er%positiv%overfor%den%nuværende%regulering%om%at%den%samme%person%godt%

må%revidere%og%rådgive%til%en%hvis%grænse.%Konsekvens:%Lars%holdning%til%revisors%nuværende%

rolle,%er%at%revisors%til%en%hvis%grænse,%jf.%reguleringen%godt%må%reviderer%og%rådgive.%

%

Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!! !
Lars%synes%ikke%at%kommissionens%forslag%om%at%f.eks.%en%revisor%ikke%må%rådgive%og%revidere%

er%en%god%ide.%Lars%synes%at%uafhængighed%skal%reguleres%efter%Code%og%Ethics,%frem%for%de%

nuværende%uafhængighedsregler.%Konsekvens:%Lars%holdning%til%revisors%fremtidige%rolle%i%

forhold%til%uafhængighed,%er%at%han%synes%at%det%skal%reguleres%efter%Code%og%Ethics,%hvilket%vil%

betyde%at%revisors%rolle%ændres.%

%

Skat%og%afgifter%

Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Lars%tror%at%revisor%i%høj%grad%er%fokus%på%Transfer%pricing.%Men%han%forventer%ikke%at%revisor%

direkte%går%ind%og%kontroller%skat%og%afgifter.%Konsekvens:%Lars%holdning%til%revisors%

nuværende%rolle%i%forhold%til%skat%og%afgifter,%er%at%han%tror%at%revisor%har%fokus%på%skat%og%

afgifter,%herunder%Transfer%pricing,%men%han%forventer%ikke%at%revisor%skal%kontroller%at%skat%

og%afgifter%er%indberettet%korrekt.%

%

Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Lars%mener%at%i%og%med%at%reguleringen%indenfor%skat%og%afgifter%bliver%mere%kompliceret,%skal%

revisors%ligeledes%øge%fokus%på%området,%hvis%der%er%en%risiko%for%væsentlig%fejlinformation.%

Men%Lars%forventer%ikke%at%der%implementeres%krav%om%at%der%i%revisionen%skal%kontrolleres%

for%at%skat%og%afgifter%er%indberettet%korrekt,%da%han%mener%at%det%har%en%begrænset%værdi%for%

revisionen%og%årsregnskabet.%Dog%er%Lars%positiv%overfor%ideen%om%at%indføre%en%dansk%

regnskabsvejledning%om%hvad%der%forventes%at%revisor%gør%i%relation%til%revision%af%skat%og%

afgifter.%Konsekvens:%Lars%holdning%til%revisors%fremtidige%rolle,%er%at%der%kommer%mere%fokus%
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på%skat%og%afgift%området,%men%han%forventer%ikke%at%der%indføres%et%krav%om%at%revisor%skal%
kontrollere%om%skat%og%afgifter%er%indberettet%korrekt.%
%
ITYrevision%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Lars%synes%ikke%at%generalistrevisorens%kompetencer%indenfor%IT%er%tilstrækkelig,%til%selv%at%
kunne%revidere%IT,%han%mener%at%det%er%vigtigt%at%generalist%revisoren%har%en%eller%anden%
forståelse%for%IT,%for%dermed%bedre%at%kunne%samarbejde%med%ITYspecialisten.%Konsekvens:%
Lars%forventer%at%generalist%revisoren%har%en%vis%forståelse%for%IT,%men%han%tror%ikke%at%den%er%
tilstrækkelig.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Da%Lars%ikke%mener%at%generalistrevisorens%kompetencer%indenfor%ITYanvendelse%er%
tilstrækkelig%i%dag,%kunne%dette%give%anledning%til%forbedringer%i%fremtiden.%Konsekvens:%Lars%
forventer%at%generalistrevisoren%i%fremtiden%opnår%en%større%viden%inden%for%ITYanvendelsen,%
så%generalistrevisorens%revision%af%IT%forbedres.%%
%
Besvigelser%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Lars%synes%at%den%nuværende%regulering%af%besvigelser%er%tilstrækkelig.%Han%mener%godt%at%en%
professionel%ledelse%kender%til%deres%ansvar.%Konsekvens:%Lars%forventer%at%revisors%
nuværende%rolle%læner%sig%op%af%den%nuværende%regulering.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Lars%synes%at%den%nuværende%regulering%er%tilstrækkelig%og%ledelsen%kender%godt%deres%
ansvar.%Men%har%mener%at%revisor%har%kan%forhindre%besvigelser%i%at%opstå,%ved%at%få%et%bedre%
kendskab%til%deres%klienter.%Konsekvens.%Lars%forventer%ikke%at%revisors%fremtidige%rolle%
ændres,%da%han%ikke%forventer%at%reguleringen%skal%ændres,%men%han%synes%at%revisor%skal%
blive%bedre%til%at%opnå%et%bedre%kendskab%til%deres%klienter,%for%at%undgå%besvigelser,%
derudover%tror%han%at%revisor%vil%øge%fokus%på%besvigelser%i%fremtiden.%%
%
Going%concern%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Lars%synes%at%den%nuværende%regulering%er%tilstrækkelig,%men%har%mener%at%man%kan%sætte%
spørgsmålstegn%ved%om%den%er%for%kompleks.%Derudover%tror%han%at%revisorer%er%for%bange%for%
at%bruge%reguleringen,%dette%anser%han%for%at%være%problematisk.%Konsekvens:%Lars%tror%ikke%at%
revisors%nuværende%rolle%lever%op%til%reguleringen%af%going%concern.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Lars%synes%at%reguleringen%er%tilstrækkelig,%men%har%mener%ikke%at%revisor%overholder%den.%
Lars%mener%at%hvis%en%revisor%skal%kunne%regulere%for%going%concern,%og%hvis%ikke,%skal%
revisoren%tage%efteruddannelse.%Lars%er%positiv%overfor%forslaget%om%at%der%skal%flere%
information%omkring%going%concern%i%revisionspåtegningen%i%fremtiden.%Konsekvens:%Lars%
mener,%at%revisors%i%fremtiden%skal%være%bedre%til%at%overholde%reguleringen%af%going%concern.%
Derudover%synes%at%han%revisor%skal%give%flere%informationer%i%revisionspåtegningen%om%going%
concern.%%
!
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Revisionspåtegningen%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Lars%er%skeptisk%overfor%nogle%at%de%nye%lovforslag%fra%EUYkommissionen%og%IAASB,%han%er%
bange%for%at%der%kommer%for%meget%unødvendig%information.%Men%han%er%positiv%overfor%nogle%
af%forslagene,%herunder%supplerende%oplysninger%om%revisionen.%Han%mener%ikke%at%det%vil%
ændre%revisionsprocessen.%Lars%mener%at%den%nye%revisionspåtegningen%til%en%hvis%grad%vil%
gavne%revisor%og%revsionsbranchen.%Konsekvens:%Lars%mener%at%nogle%af%de%nye%forslag%til%
revisionspåtegningen%er%gode,%men%han%mener%ikke%at%det%vil%ændre%revisors%rolle%i%fremtiden.%%
%
Selektiv%kodning%
%
Uafhængighed%
Lars%mener%ikke%at%den%nuværende%regulering%af%uafhængighed%er%tilstrækkelig,%han%mener%at%
Code%of%Ethics%er%en%bedre%form%for%regulering.%Derudover%mener%han%at%revisor%til%en%hvis%
grad%godt%må%tilbyde%revision%og%rådgivning,%hvormed%han%mener%at%revisors%nuværende%rolle%
præges%af%at%den%nuværende%regulering%er%forvirrende,%og%han%mener%at%det%i%fremtiden%vil%
være%bedre%hvis%uafhængighed%reguleres%efter%Code%of%Ethics,%hermed%mener%han%også%at%
kommissionens%forslag%om%et%total%forbud%mod%rådgivning%er%en%dårlig%ide.%
%
Skat%og%afgifter%
Har%forventer%at%revisor%har%fokus%på%skat%og%afgifter,%herunder%transfer%pricing.%Men%han%
forventer%ikke%at%revisor%kontrollere%for%at%skat%og%afgifter%er%indberettet%korrekt,%han%synes%
ikke%der%skal%indføres%et%krav%herom,%men%han%mener%at%det%vil%være%en%god%ide%at%indføre%en%
dansk%regnskabsvejledning,%der%beskriver%hvad%der%forventes%at%revisor%gør%i%relation%til%
revision%af%skat%og%afgifter,%dette%vil%præge%revisors%fremtidige%rolle,%derudover%tror%han%at%
revisor%i%fremtiden%vil%bevare%fokus%på%området,%da%det%er%et%kompliceret.%
%
ITYrevision%
Lars%mener%at%revisors%nuværende%rolle%er%præget%af,%at%generalistrevisoren%ikke%har%en%stor%
nok%viden%indenfor%ITYanvendelsen,%han%mener%at%generalistrevisoren%burde%have%en%hvis%
form%for%viden%omkring%IT%for%at%kunne%revidere%ITYanvendelsen%tilfredsstillende%sammen%
med%en%ITYrevisor,%hvormed%han%forventer%at%generalistrevisoren%viden%indenfor%ITY
anvendelsen%skal%forbedre%i%fremtiden.%
%
Besvigelser%
Lars%synes%at%den%nuværende%regulering%af%besvigelser%er%tilstrækkelig,%men%han%mener%godt%
at%ledelsen%kender%til%deres%og%revisors%ansvar.%Dette%gør%at%Lars%mener%at%revisors%nuværende%
rolle%læner%sig%meget%op%af%reguleringen.%I%fremtiden%mener%Lars%at%revisor%kan%forhindre%
besvigelser%i%at%opstå%ved%at%opnå%et%bedre%kendskab%til%deres%klienter,%dette%mener%Lars%at%der%
skal%være%større%fokus%på%i%fremtiden,%derudover%synes%han%at%revisor%skal%øge%fokus%på%
besvigelser%i%fremtiden.%
%
Going%concern%
Lars%synes,%at%den%nuværende%regulering%er%tilstrækkelig,%men%han%sætter%spørgsmålstegn%ved%
om%de%er%for%komplekse.%Derudover%mener%Lars%at%revisorer%har%en%tendens%til%at%være%bange%
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for%at%overholde%reguleringen,%dette%anser%han%som%problematisk,%i%forhold%til%revisors%

nuværende%rolle.%Han%mener%at%going%concern%er%et%område,%som%revisor%burde%have%

kompetencerne%til%at%vurdere,%og%hvis%de%ikke%har%mener%han%at%de%skal%opnå%det%via%

efteruddannelse.%Dette%ligger%op%til%at%Lars%i%fremtiden%mener%at%revisor%skal%være%bedre%til%at%

overholde%reguleringen.%Derudover%er%han%positiv%overfor%forslaget%om%at%revisor%skal%opgive%

flere%informationer%om%deres%going%concern%vurdering%i%revisionspåtegningen,%da%han%mener%

dette%vil%tvinge%revisor%til%at%overveje%om%reguleringen%overholdes,%ud%fra%deres%vurdering.%

%

Revisionspåtegningen%

Lars%holdning%til%revisors%nuværende%rolle%er%at%revisor%overholder%reguleringen,%i%fremtiden%

forholder%Lars%sig%lidt%tvetydigt%til%EUYkommissionen%og%IAASB%forslag%til%en%ny%form%for%

revisionspåtegning,%på%den%ene%side%er%han%skeptisk%overfor%at%der%vil%komme%for%meget%

overflødig%information%i%revisionspåtegningen,%mens%han%på%den%anden%side%positiv%overfor%

forslaget%om%supplerende%oplysninger%omkring%de%udførte%revisionshandlinger.%Generelt%tror%

han%at%den%nye%revisionspåtegning%vil%gavne%revisor%og%revisionsbranchen,%men%han%tror%ikke%

som%sådan%at%revisionsprocessen%ændres,%andet%end%at%den%afslutningsprocessen%vil%

forlænges.%%

%

%

%

%
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Bilag&16:&Transskription&af&interview&med&statsautoriseret&revisor&Per&Kristensen&
%
P:%Altså%grunden%til%at%jeg%i%det%hele%taget%besvarede%det%her,%er%fordi%jeg%er%lidt%indenfor%faget,%
jeg%er%ekstern%lektor%ved%syddansk%universitet.%Så%min%besvarelse%går%både%på%at%være%
praktiserende%revisor,%men%også%hvad%jeg%lytter%mig%frem%til%på%universitet%og%hvad%jeg%selv%
står%og%prædiker%i%revisionsfaget.%
%
A:%Så%vi%kan%godt%se%dig%om%godt%inde%i%faget?%
%
P:%Jeg%prøver.%
%
Spørgsmål%1%
A:%I%det%første%spørgsmål%omkring%going%concern,%er%at%der%har%været%mere%fokus%på%going%
concern,%og%flere%har%udtalt%at%revisor%også%skal%have%mere%fokus%på%going%concern.%Er%det%
noget%du%har%oplevet%i%praksis??%
%
P:%Jeg%har%oplevet%det%i%praksis%på%den%måde%at%Erhvervsstyrelsen%kommer%med%en%løftet%
pegefinger%siger,%oh%være%nu%opmærksom%på%de%her%ting%og%sager,%altså%et%hyrdebrev.%FSR,%
vores%egen%forening,%er%også%ude%en%gang%om%året%lige%omkring%årsskiftet%og%gøre%opmærksom%
på%fokusområder.%Min%holdning%er%at%det%er%noget%vrøvl%og%noget%pjat%at%man%kommer%og%siger%
at%nu%skal%i%lige%være%opmærksom%på%det%her.%Og%det%har%jeg%egentlig%også%kommenteret%
længere%nede%i%jeres%spørgsmål.%Men%det%helt%grundlæggende%omkring%going%concern%at%vi%skal%
have%øget%fokus%på%det%,%vi%skal%altid%have%fokus%på%going%concern%fordi%at%hvad%er%det%vi%
reviderer%i%forhold%til.%Hvis%vi%kigger%i%revisionspåtegning%så%skriver%vi%jo%at%vi%er%af%den%
opfattelse%at%regnskabet%giver%et%retvisende%billede,%og%begrebet%retvisende%billede%har%vi%i%ÅRL%
§%11%og%det%er%helt%grundlæggende.%Hvad%er%så%forudsætningen%for%at%regnskabet%er%
retvisende?%Det%har%vi%i%§%12%der%giver%regnskabsbruger%et%tilforladeligt%billede%af%det%her%
regnskab,%så%har%vi%alle%de%grundlæggende%forudsætninger%vi%har%i%§%13%bl.a.%periodisering%og%
kontinuitet%men%som%også%hedder%fortsat%drift.%Så%det%der%med%vi%skulle%til%at%udvide%tingene%og%
begrebet%going%concern,%det%er%jeg%meget%modstander%af,%fordi%det%ligger%allerede%implicit%i%
begrebet.%
%
Spørgsmål%2%
A:%Så%altså%du%har%ikke%i%praksis%øget%på%going%concern,%fordi%du%altid%har%haft%fokus%på%going%
concern?%
%
P:%Ja,%og%hvis%vi%endelig%snakker%om%øget%fokus%så%er%det%at%man%måske%er%lidt%hurtigere%til%at%
reagere%på%nogle%indikationer.%Det%vil%jeg%gerne%medgive,%og%det%er%jeg%også%i%praksis,%at%man%
lidt%hurtigere%reagerer%på%nogle%indikationer%omkring%going%concern,%så%den%vej%rundt%er%man%
nok%blevet%lidt%mere%vagthund%i%forhold%til%going%concern.%Men%ellers,%det%ligger%i%vores%planer%
her%i%huset,%som%det%bør%ligge%hos%alle%andre,%at%man%indledende%gør%sig%nogle%overvejelser%og%
at%man%selvfølgelig%undervejs%hvis%man%opdager%noget%der%er%rygende%galt%som%påvirker%i%
betydelig%grad,%så%vi%pludselig%er%inde%i%noget%for%going%concern,%hvor%den%forudsætning%kan%
briste%så%er%vi%obs%på%det.%
%
Spørgsmål%3%
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A:%Så%det%er%måske%derfor%du%forholder%dig%neutralt%til%spørgsmål%2%spørgeskemaet?%
%
P:%Ja,%lige%nøjagtigt,%det%er%forklaringen%på%det.%Det%der%med%at%vi%i%fremtiden%skal%have%øget%
fokus%på%going%concern,%det%mener%jeg%ikke%vi%skal,%overhovet,%fordi%der%er%det%fokus%der%skal%
være.%Men%det%er%så%rigtig%at%de%praktiserende%revisorer%de%skal%måske%lærer%at%få%øjnene%lidt%
mere%op%for%at%det%er%grundforudsætning.%
%
Spørgsmål%4%
A:%Så%du%synes%og%at%reguleringen%er%tilstrækkelig%som%den%er%i%dag?%
%
P:%Ja,%det%mener%jeg%helt%klart%at%den%er.%
%
Spørgsmål%5%
A:%Hvis%vi%så%går%til%spørgsmål%3,%så%besvarer%du%i%spørgeskemaet%at%du%ikke%synes%at%revisors%
evne%til%at%vurdere%going%concern%er%tilstrækkelig.%
%
P:%Og%det%viser%alt%erfaring%og%de%forskellige%sager%der%er%og%de%mange%konkurser%for%den%sag%
skyld,%hvor%der%givet%erklæring%mindre%end%12%måneder%før.%De%viser%åbenlyst%at%vi%ikke%har%
fokus%nok%på%det.%Der%kan%indtræffe%rigtig%mange%ting%og%sager%efterfølgende%som%gør%at%det%
kunne%revisor%ikke%vide,%men%et%eller%andet%sted%synes%jeg%måske%at%den%er%lidt%billig%den%
forklaring,%fordi%jeg%har%faktisk%til%det%spørgsmål%her,%har%jeg%taget%3%ting%op%som%den%gode%
revisor%måske%netop%bør%sætte%fokus%på%sådan%i%almen,%nøglepersoner,%nøgleaktiviteter%og%
nøglekunder.%Hvis%man%har%sit%fokus%på%hvad%det%er%der%er%drivet%for%virksomheden,%er%det%
baseret%på%en%enkelt%person%ikke,%det%har%ikke%noget%med%finanskrisen%at%gøre,%det%har%noget%
med%nøglepersoner%at%gøre,%hvis%de%falder%væk,%så%kan%en%sund%og%rask%virksomhed%smuldre%
fuldstændig%fordi%nøglepersonen%er%væk.%Det%samme%med%nøgleaktiviteter,%hvis%vi%kigger%på%
virksomheden%og%hvad%er%det%de%laver%er%det%holdbart%er%det%langtidsholdbart,%så%kan%man%
også%hurtigt%få%en%fornemmelse%af%om%det%bare%er%for%nedad%gående.%Hvis%jeg%reviderer%en%
virksomhed%der%er%hel%vild%med%at%køre%sporvogn,%så%kunne%det%godt%være%at%jeg%skulle%sige%at%i%
er%rigtig%gode%til%at%køre%sporvogn,%men%de%fleste%byer%vil%ikke%have%sporvogne.%Så%den%vej%
rundt%skulle%jeg%så%sige,%den%her%aktivitet%uanset%om%den%er%sund%og%rask,%så%er%den%på%vej%ud.%
Jeg%kunne%tage%en%anden%sammenligning.%VVS%mesteren%der%siger%at%han%ikke%rigtig%gider%ikke%
rigtig%at%koncentrerer%mig%om%solceller%og%det%der%med%naturgasfyr%det%er%jeg%heller%ikke%så%
god%til,%men%det%der%oliefyr%det%er%jeg%oplært%i%tidernes%morgen,%det%er%det%jeg%vil%sætte%fokus%
på.%Ja,%de%næste%5%år%skal%der%nok%være%oliefyr,%men%med%den%politik%der%føres%omkring%grøn%
økonomi%og%sådan%nogle%ting,%der%er%oliefyret%på%vej%ud%også,%ikke?%Så%det%er%igen%
nøgleaktiviteten,%hvis%man%bliver%lidt%bedre%til%at%kigge%på%den%slags.%Og%så%en%ting,%
nøglekunder,%altså%det%er%jo%både%få%kunder%som%lynhurtigt,%og%det%der%er%årsagen%til%rigtig%
mange%konkurser%stadigvæk,%det%er%at%en%sund%og%rask%virksomhed%lige%pludselig%ikke%får%
pengene%fra%sine%debitorer.%Der%skal%og%det%er%der%måske%en%smule%todelt,%for%det%første%det%
med%generelle%være%afhængig%af%nøglekunder%og%den%anden%ting%er%det%med%at%man%skal%måske%
sige%nok%er%nok%lidt%hurtigere%end%man%gør%den%dag%i%dag%ude%i%virksomhederne.%Hvordan%er%
virksomhedernes%proces%omkring%rykning,%og%hvornår%vil%man%%
%
Spørgsmål%6%
A:%Så%man%skal%være%lidt%mere%skarp%på%det%her%punkt,%revisor%skal%skærer%lidt%mere%igennem.%%
%
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P:%Ja.%
%
Spørgsmål%7%
A:%Men%tror%du%så%at%ved%at%man%efteruddanner%revisorer%inden%for%going%concern%at%det%kan%
gøre%dem%bedre%eller%hvordan%tænker%du%at%revisors%evne%til%going%concern?%
%
P:%Ja,%det%tror%jeg%helt%klart.%Både%på%universitet%når%jeg%underviser%mine%medarbejdere%her%i%
huset%også%når%vi%snakker%og%når%vi%holder%teammøde%på%kunder%inden%vi%går%i%gang,%jamen%så%
vi%fået%blandt%andet%de%der%3%felter%jeg%har%sagt%og%hvad%er%de%gode%indikationer,%eller%de%er%jo%
så%ikke%gode,%men%hvornår%ser%vi%synlige%tegn%på%at%der%kan%være%noget%i%gære%her.%Så%har%vi%
simpelthen%opbygget%vores%egen%standarder,%vi%er%jo%uafhængig%firma,%så%vi%har%opbygget%vores%
egen%standarder%for%hvordan%vi%så%lige%rent%matematisk%prøver%at%lave%en%beregning%på%om%det%
her%holder%vand%i%12%måneder.%Så%det%er%helt%klart%et%element%der%skal%lægges%ind%i%
efteruddannelse,%men%det%er%bare%spørgsmålet%om%det%er%tilstrækkeligt,%fordi%
efteruddannelsen%er%godkendt%af%revisorer%formidlet%af%revisorer%til%dem%der%egentligt%sidder%
med%tingene%i%hænderne.%
%
Spørgsmål%8%
A:%Ja,%det%er%jo%så%det.%
Så%hvis%vi%går%videre%til%spm.%4,%så%synes%du%ikke%at%going%concern%skal%indgå%i,%eller%omtales%i%
revisionspåtegningen%som%IAASB%foreslår.%
%
P:%Nej,%helt%klart%ikke.%Den%hænger%noget%sammen%med%spørgsmål%5,%må%man%sige.%Helt%
grundlæggende%så%mener%jeg%ikke,%som%jeg%sagde%indledningsvis,%vi%erklærer%vi%os%omkring%det%
retvisende%billede%hvis%det%er%revisionspåtegning,%og%positive%erklæring%hvis%det%er%review,%så%
er%det%med%den%negative%tilgang%til%at%vi%ikke%har%fundet%forhold%der%gør%eller%ikke%gør%
regnskabet%retvisende.%Og%det%retvisende%billede%ligger%der%nogle%grundforudsætninger%bag,%
blandt%andet%going%concern,%så%vi%erklærer%os%allerede%i%forhold%til%det.%Så%at%vi%separat%skulle%
gå%ind%og%give%en%erklæring%på%at%vi%i%øvrigt%vurderet%going%concern%og%finder%det%også%det%i%
overensstemmelse,%det%synes%jeg%er%noget%dobbeltkonfekt,%den%anden%ting%er%at%det%ville%jo%
være%noget%mærkeligt%noget%hvis%vi%hver%gang%ser%en%eller%anden%form%for%problemstilling,%jeg%
ved%godt%at%going%concern%er%sådan%en%universel%problemstilling,%men%hver%gang%vi%ser%en%
større%problemstilling%skal%vi%så%ind%og%give%en%separat%erklæring%på%det.%Man%kunne%sige%om%2%
år%eller%3%år%eller%allerede%for%2%år%tilbage%i%tiden,%der%var%det%helt%store%issue%dagsværdi%
principper,%særligt%på%ejendomme.%Skal%vi%så%også%ind%og%give%en%separat%erklæring%på%det?%
%
Jeg%mener%at%det%er%indbygget%tilstrækkeligt%som%det%er%nu,%men%det%er%selvfølgelig%
formidlingen%af%det.%Og%det%spørger%jo%også%til%at%om%protokollen%er%formuleret%som%den%bør%
være.%
%
Spørgsmål%9%
A:%Så%du%synes%at%sådan%som%det%er%nu,%hvis%man%ser%på%det%rent%reguleringsmæssigt%så%er%det%
fint%nok,%revisorerne%skal%bare%være%bedre%til%at%gøre%det%i%praksis.%
%
P:%Ja,%og%jeg%er%ikke%tilhænger%af%netop%det%de%kommer%med%internationalt,%vi%skal%have%noget%
separat%afsnit%omkring%det%her.%Det%er%jeg%overhovedet%ikke%tilhænger%af.%%
%
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Spørgsmål%10%
A:%Tænker%du%at%det%kan%forvirre%regnskabsbrugeren%mere%end%det%gavner?%
%
P:%Ja%bestemt,%bare%nu%det%at%vi%er%oppe%på%3%forskellige%slags%supplerende%oplysninger%i%vores%
revisionspåtegning.%Det%mener%jeg%er%mere%end%rigeligt.%Og%så%kommer%der%lige%pludseligt,%det%
er%der%i%hvert%fald%nogle%firmaer%der%bruger,%og%det%siger%standarden%jo%egentlig%også,%at%vi%skal%
have%en%ekstra%overskrift%erklæringer%i%henhold%til%anden%lovgivning.%Altså%virker%som%noget%
mærkeligt%noget.%
%
A:%okay,%ja.%Yes,%så%hvis%vi%går%videre%til%uafhængighed.%
%
P:%Ja.%
%
Spørgsmål%11%
A:%Hvad%er%din%generelle%holdning%til%uafhængighed%omkring%revisors%uafhængighed.%Synes%du%
at%det%fungere%som%det%er%i%dag?%
%
P:%Ja,%jeg%synes%aboslut%at%det%fungerer%som%det%er%i%dag.%Vi%har%et%etisk%kodeks,%og%vi%har%det%
indbygget%i%revisorloven%omkring%uafhængighed%og%så%har%vi%også%tilmed%en%
uafhængighedsbekendtgørelse.%Og%jeg%mener%egentlig%at%de%er%klare%nok,%og%man%har%så%jo%med%
den%nye,%eller%nyere,%revisorlov%tilladt%at%man%godt%må%være%afhængig%i%forhold%til%ikkeY
sikkerhed,%og%det%synes%jeg%egentlig%også%er%fint%nok.%Hvis%man%først%skilter%med%det%i%
erklæringen,%så%det%synes%jeg%også%er%fint%nok.%Jeg%mener%ikke%at%der%er%behov%for%yderligere%
regulering,%fordi%det%man%skal%passe%på%med%hvis%der%kommer%yderligere%regulering,%vil%der%så%
også%være%afledt%rapporteringskrav%derom.%Det%er%den%ene%ting,%men%dermed%mener%jeg%også%
at%dem%der%afgiver%erklæringerne%er%godkendte%revisorer,%og%de%står%jo%egentlig%med%deres%
godkendelse%står%de%jo%indenfor%at%de%vil%have%en%god%integritet%og%en%professionel%adfærd%og%
ting%og%sager,%og%det%bliver%vi%jo%nødt%til%at%læne%os%en%smule%tilbage,%og%sige%okay,%det%er%en%
instans%der%har%været%igennem%en%masse%års%uddannelse,%er%blevet%statsautoriseret%i%form%af%
en%revisoreksamen,%så%må%vi%også%tro%på,%og%det%er%særlig%den%sidste%del%af%revisoreksamen%den%
mundtlige%eksamen,%hvor%langt%kan%vi%få%drevet%dem%rundt%i%manegen%,ikke?%Det%siger%jeg%knap%
så%meget%som%praktiker%men%også%fordi%jeg%sidder%som%eksaminator%ved%revisoreksamen.%
%
Jeg%mener%at%reguleringen%er%passende,%vi%skal%ikke%ind%og%have%yderligere%detailregulering.%Så%
ved%jeg%godt%at%der%i%EU%regi%at%der%er%de%her%drøftelser%om%hvorvidt%man%både%må%revidere%og%
yde%rådgivning.%Jeg%mener%det%give%store%firmaer%der%reviderer%store%virksomheder,%der%er%det%
jo%ikke%den%samme%personkreds,%ofte,%som%sidder%med%revisionen%og%rådgivningsdelen.%Så%jeg%
mener%at%det%er%tilstrækkeligt%styret%med%revisors%professionelle%adfærd,%og%tilstrækkeligt%
styret%med%at%firmaerne%har%deres%egne%interne%politikker.%Og%de%politikker%de%bliver%jo%
efterprøvet%i%kvalitetskontrollen.%%
%
A:%Godt%nok.%Ja,%så%lad%os%gå%videre%til%besvigelser.%
%
P:%Yes,%spændende%område.%
%
Spørgsmål%12%
A:%Det%er%måske%et%område%du%har%særligt%fokus%på,%i%din%undervisning?%
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%

P:%Nej%det%er%faktisk%begge%dele.%Nu,%som%i%også%nok%har%set,%så%har%vi%et%firmanavn%her%som%

hedder%alternativ%revision,%og%det%har%fra%tid%til%anden%den%tiltrækningskraft%%for%nogle%folk%der%

er%en%smule%tiltrækningskraft.%Så%vi%har%haft%det%inde%under%huden,%og%vi%har%da%også%prøvet%at%

lave%indberetninger%til%SØK%velvidende%at%der%ikke%sker%noget%som%helst%ved%det.%Så%det%er%både%

i%praksis%at%jeg%har%føling%med%det,%men%selvfølgelig%også%rent%undervisningsmæssigt.%Jeg%har%

formentlig%ikke%haft%meget%mere%føling%med%det%i%praksis%end%mange%andre%i%har.%Jeg%er%måske,%

fordi%jeg%også%er%teoretiker,%jeg%er%nok%lidt%hurtigere%på%aftrækkeren%i%forhold%til%min%

indberetningspligter%i%forhold%til%mange%andre%praktiserende%revisorer.%Det%observerer%jeg%i%

hvert%fald%tit%og%ofte%når%jeg%er%unde%i%landet%for%at%undervise%og%jeg%spørger%hvor%mange%

indberetninger%har%i%lavet%til%SØK%så%er%der%reelt%mange%der%siger%at%det%har%de%aldrig%

nogensinde%prøvet.%Og%jeg%har%da%et%par%stykker%på%bagen%allerede,%og%har%været%en%tur%i%

landsretten%i%forbindelse%med%nogle%sager%og%sådan%nogle%ting.%

%

Spørgsmål%13%

A:%Hvad%gør%de%andre%revisorer,%informerer%de%så%bare%ledelsen%om%%at%der%er%risiko%for%

besvigelser,%hvordan%kommer%de%udenom%det?%

%

P:%De%kommer%igennem%det%på%den%front%at%de%har%hørt%nogle%steder%at%sådan%noget%der%hedder%

omsætning%den%er%særligt%eksponeret%for%besvigelser,%likvider%er%eksponeret%for%besvigelser,%

og%det%formår%de%at%skrive%i%deres%dokumenter%og%ting%og%sager,%at%uha%det%her%er%et%ekstra%

område%hvor%man%skal%være%opmærksom.%Når%jeg%så%går%folk%en%smule%på%klingen%og%siger,%

okay%hvad%er%det%for%en%klassifikation%af%besvigelser%er%det%regnskabsmanipulation%eller%er%det%

reelle%besvigelser.%Og%de%fleste%har%en%ensidig%øje%på%regnskabsmanipulation,%hvor%de%har%den%

analytiske%tilgang%f.eks.%til%omsætning,%der%har%været%en%ekstra%høj%omsætning%de%sidste%2,3%

måneder%for%ligesom%at%puste%noget%op.%Og%det%er%også%en%analyse%vi%laver%tit%og%ofte%her%i%huset%

både%på%review%og%revision,%og%en%gangske%udmærket%analyse%den%kan%bare%ikke%stå%alene.%Og%

det%er%også%det%jeg%observerer%når%jeg%snakker%med%andre%revisorer,%det%er%typisk%det%de%gør.%

Når%jeg%så%spørger%dem%til%om%de%har%været%ude%at%lave%noget%beholdningseftersyn,%

kasseoptælling,%snakket%med%banken%i%dagligdagen,%nej,%det%er%jo%en%ejer%ledet%virksomhed%så%

det%tjener%ikke%rigtig%noget%formål,%men%det%er%jo%netop%der%det%tjene%er%formål.%Det%viser%det%

med%al%tydelighed%fordi%for%en%2Y3%år%siden%var%der%en%rigtig%kedelig%sag%hvor%ægtefællen%sad%

som%bogholder,%som%netop%stjal%fra,%jeg%tror%hun%formåede%at%stjæle%2%mio.%kr.%fra%manden%

virksomheder,%og%så%var%hun%lige%pludselig%over%alle%bjerge,%ikke.%Det%viser%med%alt%tydelig%at%i%

den%slags%virksomhed%er%det%også%vigtigt.%Hvis%man%operere%med%selskab%kontra%privat,%så%er%

det%jo%netop%der%man%skal%sikre%sig%at%der%er%en%adskillelse%i%økonomierne%og%det%tjekker%man%

da%kun%ved%at%komme%uanmeldt%og%undgå%noget%kontinuitet%i%sin%revisionsudførsel.%Og%det%er%

jo%så%noget%af%det%vi%prøver%på%at%have%fokus%på%her%i%huset,%alt%hvad%der%hedder%kontinuitet%og%

rutine%prøver%lige%som%at%skære%væk%nu%prøver%vi%lige%noget%andet,%på%et%andet%tidspunkt%og%

sådan%nogle%ting.%

%

Spørgsmål%14%

A:%Okay,%hvis%vi%går%tilbage%til%spørgsmål%7.%Mener%du%så%at%finanskrisen%har%haft%nogle%praktisk%

effekt%på%hvordan%revisor%forholder%sig%afdækning%af%besvigelser?%

%

P:%hvis%vi%snakker%rene%besvigelser,%så%nej,%så%mener%jeg%ikke%den%har%haft%en%effekt.%Hvis%vi%

tager%regnskabsmanipulation%med,%så%ja.%Og%det%som%jeg%også%yderligere%har%skrevet%som%
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bemærkning%til,%hvis%man%endelig%skal%snakke%om%en%eller%anden%form%for%effekt%af%
finanskrisen,%så%er%det%nok%generelt%øget%fokus%på%at%være%forsigtig,%altså,%der%har%været%en%
årerække%før%2008%hvor%revisor%pludselig%smed%al%forsigtighed%over%bord,%fordi%vi%fik%det%her%
med%dagsværdi%ind%i%regnskabsbilledet,%men%fra%2008,%måske%til%dels%fra%2009%og%fremefter,%
der%oplever%jeg,%både%når%jeg%snakker%med%andre%revisorer,%men%også%hvordan%vi%agerer%her,%vi%
er%gået%lidt%tilbage%til%den%gamle%regnskabslov%hvor%vi%sådan%er%uha%vi%skal%være%forsigtige%der%
må%endelig%ikke%være%noget.%Og%så%snart%at%ledelsen%ikke%er%med%på%det%her%med%at%være%
forsigtig,%så%tager%vi%den%som%en%indikation%på%at%der%måske%kunne%være%noget.%
%
Spørgsmål%15%
A:%Okay,%så%hvis%vi%går%videre%til%spørgsmål%8.%Så%kommenterer%du%i%din%besvarelse%at%der%ikke%
er%tegn%på%ændringer%i%ISA%240,%som%omhandler%besvigelser.%Synes%du%at%ISA%240%fungerer%i%
praksis.%
%
P:%ja,%det%synes%jeg%sådan%set%at%den%gør.%Man%kan%sige,%det%er%måske,%det%er%en%lille%sjov%
standard%den%der%ISA%240,%den%ligger%%lidt%midt%i%det%hele%og%har%en%evne%til%at%forsvinde%i%
mængden%bland%ISA%585%og%alle%de%andre%sjove%ISA’er%der%ligger%undervejes.%Vi%har%en%
standard%helt%for%sig%selv%angående%besvigelser,%men%hvor%meget%får%vi%egentlig%taget%højde%for%
den%undervejes.%Jeg%tror%rent%faktisk%at%vi%rent%praktisk%at%vi%får%taget%tilstrækkeligt%højde%for%at%
der%kan%forekomme%besvigelser,%og%hvor%forekommer%det%typisk%henne,%og%kend%din%
virksomhed%kend%din%kunde,%så%kender%du%systemet%bedre,%så%jeg%tror%faktisk%at%den%fungerer%
ganske%udmærket.%Man%kan%så%sige%at%den%har%også%et%fornuftigt%sammenspil%med%det%der%
ligger%op%omkring%fx%RL%§%22%indberetning%ved%mistanke%om%økonomisk%kriminalitet,%og%lige%
præcis%den%bestemmelse%plus%ISA%240%hænger%også%fint%nok%sammen%med%
hvidvaskningsloven.%Så%der%er%allerede%den%dag%i%dag,%som%jeg%kan%se,%det%fint%sammenspil.%Vi%
skal%jo%ikke%falde%tilbage%på%at%der%skal%være%standarder%og%tekst%på%alt%ting.%Vi%er%jo%blevet%
godkendte%revisorer,%blandt%andet%fordi%vi%er%blevet%vurderet%egnet%til%at%kunne%have%en%
professionel%adfærd%og%en%…sans,%og%den%kan%du%ikke%altid%kvantificere%ved%at%sætte%ind%i%en%
standard.%
%
Spørgsmål%16%
A:%Nej,%fordi%den%er%jo%også%%meget%afhængig%af%situationen.%
%
P:%Ja,%både%i%situationen,%kunden%osv.%Det%måske%praktisk%man%skal%passe%en%smule%på,%er%at%vi%
ikke%bare%læner%os%tilbage,%og%siger%ham%der%han%har%været%kunde%de%sidste%12%år,%der%er%ingen%
problemer%der.%Forholdene%kan%jo%ændre%sig,%ikke%også.%Og%så%skal%vi%måske%yderligere%være%
opmærksom%på%at%forholdene%ændrer%sig%undervejs,%og%det%er%ikke%alt%sammen%det%samme,%og%
hvad%er%det%vi%kører%hen%imod%hvis%revisor%revisorforeningen%har%kunden%i%12Y15Y20%år%så%
kunne%det%jo%godt%være%indikationer%på%at%vedkommende%snart%er%ved%at%gå%af,%og%at%han%
faktisk%i%baghånden%har%en%mulig%køber%til%sin%forretning.%Kunne%det%ikke%være%incitament%nok%
til%at%sige,%den%her%forretning%skal%bare%være%rigtig%god.%%
%
A:%jo.%
%
P:%nu%er%det%jo%sådan%meget%regnskabsmanipulation%igen,%så%det%er%knap%så%meget%den%
deciderede%besvigelse.%
%
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Spørgsmål%17%
A:%Så,%ja.%Så%du%synes%den%nuværende%regulering%fungere%i%praksis,%og%du%synes%ikke%at%der%er%
noget%der%skal%laves%om.%
%
P:%nej,%jeg%ser%ikke%noget%behov%for%at%lave%ISA%240,%og%der%er%heller%ikke%rigtig%noget%i%kortene%
der%tyder%på%at%rent%internationalt%er%noget%de%har%fokus%på.%
%
Spørgsmål%18%
A:%Hvis%vi%så%går%til%spørgsmål%9,%kan%vi%se%ud%fra%besvarelserne%på%vores%spørgeskema%at%
revisor%og%ledelsen%er%enige%om%revisors%rolle%i%forbindelse%med%afdækningen%af%besvigelser.%Er%
det%noget%der%kommer%bag%på%dig?%Ud%fra%din%erfaring%som%revisor?%
%
P:%%Nej,%faktisk%ikke.%Jeg%havde%så%sent%som%i%fredag,%der%havde%jeg%et%regnskabsmøde%med%en%
direktør%for%en%mellem%stor%produktionsvirksomhed,%og%han%havde%for%engang%skyld%læst%sin%
revisionsprotokol%grundigt%i%gennem,%og%så%kom%han%ned%til,%vi%har%et%afsnit%om%
funktionsadskillelse%og%vi%har%et%afsnit%omkring%ledelsens%opmærksomhed%omkring%
besvigelser,%og%så%siger%han,%hold%da%op%du%har%godt%nok%kigget%dig%omkring%med%pinden%i%alle%
hjørner.%Så%siger%jeg%så%det%er%ganske%uforandret%i%forhold%til%hvad%vi%skrev%sidste%år.%Nåhr,%det%
havde%han%så%ikke%lige%været%opmærksom%på.%Så%spørger%jeg%så%om%der%er%noget%han%ikke%kan%
nikke%genkendende%til,%fordi%der%står%jo%også%at%det%er%ledelsens%ansvar%og%ligesom%at%få%
etableret%nogle%kontroller%og%ting%og%sager,%og%så%siger%han%næh,%det%jo%min%forretning%så%
selvfølgelig%er%det%mit%ansvar.%Men%jeg%går%da%ud%fra%at%i%så%gør%opmærksom%på%hvis%der%er%
noget%der%konkret%siger%at%det%skal%forbedres,%og%så%siger%jeg%at%det%kan%du%stole%på%at%det%skal%
vi%nok%gøre,%men%som%vi%netop%også%har%skrevet%at%din%virksomhed,%kaliber,%sammensætningen%
af%din%virksomheden%den%muliggør%altså%ikke%at%du%kan%skærme%100%%af,%så%den%vej%rundt%så%
overrasker%det%mig%ikke.%Vi%har%nogle%ledelser%i%dag%som%udmærket%er%%bekendt%med%det%ansvar%
de%har%som%ledelse.%Og%qua%finanskrisen,%så%snart%vi%er%er%oppe%i%en%stor/mellemstor%
virksomhed,%så%er%der%nok%en%tendens%til%at%der%er%kommet%lidt%flere%professionelle%ind%i%
ledelsen,%de%har%en%lidt%mere%professionel%tilgang%til%det,%og%i%og%med%at%de%har%en%mere%
professionel%tilgang%til%det,%så%er%de%også%mere%bekendt%med%deres%eget%ansvar.%Så%det%svar%
kommer%slet%ikke%bag%på%mig.%%
%
Spørgsmål%19%
A:%Så%hvis%vi%går%videre%til%revisionspåtegningen.%Der%er%du%selv%meget%positiv%overfor%at%den%
skal%ændres%lidt,%hvor%du%blandt%andet%skriver%at%det%skal%skrives%i%en%mere%let%forståeligt%
sprog.%
%
P:%Ja,%det%også%den%bemærkning%jeg%har%skrevet%til%jeres%spørgsmål.%Den%forenkling,%det%jeg%
synes%der%kan%forbedre%det%her.%%Nu%er%vi%jo%bundet%op%igen%af%at%det%er%en%direkte%oversættelse%
af%det%internationale.%Det%man%skal%gå%efter%her,%hvis%man%vil%forventningskløften%til%livs,%det%er%
jo%helt%klart%sprogforenkling,%sprogforenkling,%sprogforenkling.%Fordi,%jeg%tror%det%var%torsdag%i%
sidste%uge%hvor%jeg%var%ude%på%universitet%og%undervise%omkring%de%her%ting%og%sager,%der%
sidder%jo%så%halvdelen%er%praktikere%og%den%anden%halvdel%fuldtidsstuderende,%det%kender%i%jo%
sikkert%også%fra%jer:%Og%så%gik%vi%faktisk%slavisk%igennem%den%her%ISA%700Yerklæring,%hvor%jeg%
siger,%hvad%er%det%konkret%der%bliver%omtalt%her,%kan%i%prøve%at%pege%på%nogle%standarder.%Og%så%
var%der%et%par%stykker%der%kunne%pege%en%lille%smule%på%at%det%måske%var%noget%315%vi%var%inde%
på.%Så%spørger%jeg%om%de%kan%få%øje%på%noget%om%ISA%240,%og%det%synes%de%ikke%lige,%men%det%gør%
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der%sådan%set%også,%fordi%der%står%noget%omkring%fejlinformation%baseret%på%besvigelser%og%ting%
og%sager%ikke?%Så%noget%om%revisionsbevis%det%er%ISA%500,%men%det%står%alt%sammen%så%
ekstremt%snørklet%som%vi%knap%nok%selv%forstår%hvad%der%står%i%de%der%påtegninger.%Sådan%
noget%forenkling%ind%i%det%her,%det%er%jo%det%det%handler%om.%Det%handler%ikke%om%at%vi%skal%fylde%
endnu%mere%på.%Der%står%jo%tilstrækkeligt,%og%så%igen%er%vi%tilbage%omkring%jeres%første%
spørgsmål:%Det%står%der%jo%sådan%set%allerede%indirekte.%Det%er%så%den%ene%ting%vi%kan%gøre%om%
at%gøre%det%hele%mere%forståeligt,%og%om%at%det%er%tilstrækkeligt%med%det%indhold%der%er.%Så%kan%
man%sige,%der%skal%vi%måske%have%en%øget%lobbyisme%i%foreninger,%så%man%kommer%lidt%mere%ud%
over%rampen%og%får%forklaret%hvad%er%det%er%for%noget,%hvad%handler%det%om.%Hvad%er%det%de%
gør,%revision,%så%er%der%mange%der%tror%at%revisor%har%været%igennem%det%hele%så%er%der%ingen%
fejl,%men%det%jo%noget%forfærdeligt%bras.%Vi%havde%for%1,5%års%tid%siden%i%forbindelse%med%en%
masse%omkring%Roskilde%Bank%og%alle%de%andre%banker,%så%vores%formand%i%FSR%var%i%nyheder%
for%at%udtale%sig%om%hvordan%det%kunne%være%at%man%havde%afgivet%blanke%påtegninger%når%de%
så%efterfølgende%konkurs.%Og%der%kom%hun,%og%nu%er%hun%jo%desværre%ikke%revisor,%men%der%
kom%hun%med%nogle%ikke%specielt%gode%forklaringer%omkring%hvad%det%er%revisor%laver%og%hvad%
den%blanke%påtegning%er%udtryk%for.%Og%det%er%i%virkeligheden%der%vi%skal%frem%til,%hvad%betyder%
en%blank%påtegning.%Kan%der%stadig%være%fejl,%ja%selvfølgelig%kan%der%stadig%være%fejl.%Hvis%det%er%
det%ledelsen%bevist%går%efter,%at%vildlede,%så%kan%vi%komme%med%nok%så%mange%forbehold%men%vi%
skal%jo%også%have%belæg%for%vores%forbehold.%Og%så%det%der%med%at%gisne%om%man%lever%om%12%
måneder%i%forhold%til%sidste%statusdag,%det%er%jo%også%noget%mærkeligt%noget,%det%svarer%jo%til%at%
jeg%går%til%lægen%og%siger,%okay,%nu%kommer%jeg%til%mit%årlige%eftersyn,%jeg%vil%godt%have%en%
garanti%for,%og%det%er%i%orden%at%det%kun%er%med%95%%sikkerhed,%men%du%skal%stadig%give%mig%en%
garanti%at%jeg%kommer%til%næste%års%tjek%igen.%Det%er%jo%lidt%det%samme,%og%det%kan%man%jo%aldrig%
gå%til%en%læge%og%sige,%fordi%så%kommer%der%alle%mulige%forudsætninger%undervejs,%og%det%
bygger%vi%jo%selvfølgelig%også%ind%i%vores.%
%
Spørgsmål%20%
A:%Hvordan%skal%man%så%formulere%revisionspåtegningen,%hvem%ser%du%som%læseren,%er%det%en%
med%en%regnskabsmæssig%forståelse,%eller%hvor%er%vi%henne?%
%
P:%Jeg%ser%dem%stadig%som%nogen%med%en%nogenlunde%jævn%regnskabsmæssig%forståelse.%Vi%
bliver%nødt%til%at%lave%en%underlægger%her,%vi%kan%ikke,%lige%meget%hvor%pædagogiks%vi%
håndterer%det%her,%kan%vi%ikke%gå%ned%og%fange%dem%som%ikke%er%ikke%er%kyndig%i%at%læse%
regnskaber.%Man%kan%så%også%sige,%hvad%skal%de%læse%et%regnskab%for.%Vi%skal%fange%dem%som%på%
et%eller%andet%niveau,%erhvervsfagligt%niveau,%har%en%interesse%og%en%faglig%interesse%i%det.%Dvs.%
andre%der%er%ude%at%give%kredit,%det%kan%være%banker,%men%det%kan%så%også%være%i%
virksomheder%der%siger%fint%nok,%vi%vil%gerne%yde%til%den%her%anden%virksomhed%kredit.%%De%skal%
få%en%fornemmelse%ved%at%læse%regnskabet%og%det%er%jo%i%vores%afsnit%der%hedder%den%udforede%
revision,%det%er%der%vi%skal%være%meget%mere%skarpe%og%have%en%sproglig%forenkling,%som%går%
på:%Hvad%er%en%revision?%Hvordan%planlægger%man%revisionen?%Og%netop%det%der%med%at%vi%
tager%fat%i%de%væsentligste%regnskabsposter,%det%betyder%sådan%set,%alt%andet%lige,%at%der%kan%
være%mindre%væsentlige%regnskabsposter%som%vi%i%princippet%ikke%står%inde%for.%Det%er%jo%igen%
det%der,%de%fleste%har%den%her%total%tilgang%til%en%revision,%at%vi%gør%jo%et%eller%andet%på%samtlige%
regnskabsposter.%Hvorfor%i%al%verden%skulle%vi%gøre%det,%hvis%andre%ikke%tager%en%udgift%i%en%
regnskab%er%ganske%uinteressant,%hvorfor%skal%vi%så%overhovedet%spilde%tid%på%at%gøre%noget%
der.%%
%
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Spørgsmål%21%
A:%Så%i%den%forbindelse%vil%du%så%se%som%en%fordel%at%man%måske%går%ind%og%forklare%
væsentlighedsniveauet%i%revisionspåtegningen,%som%de%også%forslår%blandt%andet?%
%
P:%Ja,%både%ja%og%nej%fordi%det%der%med%at%forklare%en%helt%masse%ting%og%sager,%det%synes%jeg%
måske%er%farligt%i%selve%påtegningen,%men%så%skulle%man%måske%gå%en%anden%vej,%hvor%man%
siger,%fint%nok,%så%skal%vi%enten%via%erhvervsstyrelsen%eller%via%revisorforeningens%hjemmeside,%
der%skal%man%have%et%offentlige%link%til%hvor%man%kan%gå%ind%og%læse,%hvad%betyder%de%her%
forskellige%ting%og%sager,%godt%så%skulle%man%lave%det%lovpligt%i%påtegningen%og%lave%en%
henvisning%til%at%man%har%fastsat%noget%væsentlighed%og%så%videre%ud%fra%en%risikovurdering,%og%
de%to%begreber%der,%der%henviser%vi%så%direkte%til%et%eller%andet%offentligt%tilgængelig%sted%hvor%
folk%kan%sige%okay%hvad%betyder%det%sådan%helt%konkret,%hvordan%er%det%typisk%at%revisor%laver%
en%væsentlighedsbetragtning,%hvordan%er%det%revisor%typisk%laver%en%risikovurdering,%hvad%er%
det%der%ligger%til%grund%inden%for%det.%Og%så%kunne%man%der,%også%den%vej%rundt%dykke%dybere%
ned%i%det,%og%sige%at%så%har%folk%da%adgangen.%I%øjeblikket%skal%vi%give%regnskabslæseren%en%
faglig%adgang%via%vores%påtegning%alene,%og%det%er%de%jo%netop%er%grundstenen%i%at%man%
internationalt%siger,%nu%skal%vi%have%bygget%meget%mere%på%den%der%påtegning,%så%vi%får%
forklaret%alt%muligt,%men%det%ender%jo%med%at%påtegningen%i%sig%selv%bliver%en%helt%lærerbog.%%
%
Spørgsmål%22%
A:%Ja,%fordi%det%er%jo%lidt%sjovt%fordi%at%EU%kommissionen%siger%at%den%kun%skal%fylde%4%sider.%
Men%man%tænker%jo%lidt%hvordan%det%kun%kan%komme%til%af%lyde%4%sider%hvis%man%skal%have%alt%
det%her%ekstra%med.%
%
P:%Ja,%fordi%så%vil%vi%blive%kritiseret%for%at%der%et%eller%andet%som%vi%alligevel,%og%som%vi%egentlig%
også%burde%have%med.%Men%til%sammenligning,%da%jeg%startede%i%branchen,%der%fylde%
påtegningen%altså%4%linjer.%Og%det%vigtige%der%var%at%vi%skrev%vi%havde%udført%revisionen%af%den%
pågældende%enhed,%og%at%revisionen%medførte%at%regnskabet%giver%et%retvisende%billede,%at%vi%
ingen%bemærkninger%har%punktum.%Det%er%jo%også%set%med%øjnene%i%dag%alt%for%kort,%men%det%
siger%lidt%om%hvor%vi%er%på%vej%hen.%Jeg%synes%grænsen%er%ved%at%være%nået%nu%her.%
%
Spørgsmål%23%
A:%Så%du%syne%så%faktisk%at%hvis%man%ser%på%det,%at%nogle%af%de%her%forslag%som%EU%
kommissionen%kommer%med%og%som%IAASB%kommer%med%er%%
%
P:%De%kan%sagtens%bruges,%de%skal%bare%ind%i%en%anden%form,%hvor%det%ikke%nødvendigvis%alt%vi%
skal%proppe%ind%i%påtegningen,%fordi%jo%længere%den%bliver,%jo%mere%sikker%kan%vi%være%på%at%
regnskabslæserne%ikke%læser%det.%Hvis%bare%vi%sender%en%protokol%på%xYantal%sider%til%ledelsen%
så%er%vi%også%helt%sikker%på%at%de%ikke%læser%den.%
%
Spørgsmål%24%
A:%okay%så%bare%henvise%til%det?%
%
P:%Ja,%henvisning,%og%ikke%noget%med%at%henvise%til%den%enkelte%virksomheds%hjemmeside,%så%
fortolker%de%enkelte%firmaer%på%tingene.%Det%skal%være%til%et%centralt%sted.%Hvis%man%ikke%kan%
blive%enige%om%foreningen,%nu%hvor%det%i%Danmark%er%det%ikke%det%store%problem%at%henvise%til%
foreningen,%fordi%99%%af%godkendte%er%medlem,%men%fx%i%vores%Storbritannien%har%vi%to%
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revisorforeninger,%så%der%vil%man%få%et%problem.%Men%hvis%man%kigger%danske%forhold,%og%hvis%
man%generelt%skulle%kigge%EU%forhold,%så%det%pågældende%ministerium%som%har%resort%område%
de%har%lige%som%pligt%til%at%offentliggøre%de%her%ting,%så%regnskabslæser%kan%linke%direkte,%og%
vores%pligt%ligger%så%i%at%vi%skal%henvise%til%den%konkrete%hjemmeside.%Det%kunne%jeg%godt%se%
som%en%løsning,%den%vej%rundt%er%de%jo%at%imødekomme%de%internationale%forslag%mest%muligt.%
%
Spørgsmål%25%
A:%Spændende.%Nu%tror%jeg%at%vi%kom%rimeligt%meget%omkring%spørgsmålene%til%
revisionspåtegningen.%Så%nu%skal%vi%videre%til%skat%og%afgifter.%Der%kan%vi%se%ud%fra%besvarelsen%
at%du%positiv%overfor%ideen%om%at%indfør%krav%om%at%revisor.%Ej,%hvis%vi%lige%tager%den%første,%
undskyld.%Om%du%synes%den%nuværende%regulering%af%skat%og%afgifter%er%tilstrækkelig?%
%
P:%Lige%da%jeg%læste%det,%så%sad%jeg%og%tænkte%på%om%jeg%svaret%forkerte%på%de%efterfølgende%
spørgsmålene.%Fordi%den%nuværende%regulering%synes%jeg%egentlig%er%tilstrækkelig,%fordi%man%
kan%sige%når%vi%udføre%en%revision,%så%regulering%sådan%set%passende%at%vi%skal%regulere%den%
slag%ting,%i%og%med%at%vi%har%en%supplerende%oplysningspligt%i%de%tilfælde%hvor%der%er%
uoverensstemmelse,%så%det%matcher%fint%nok%til%RL%§%16%om%offentlighedens%
tillidsrepræsentant,%så%jeg%synes%egentlig%at%reguleringen%er%passende%i%dag.%Man%kan%sige%at,%
jeg%svarede%en%lille%smule%hurtigt%på%de%efterfølgende%spørgsmål,%fordi%det%bliver%en%lille%smule%
skævt%og%en%lille%smule%mærkelig%fordi%at%når%vi%er%som%agerer%som%revisor%men%hvor%vi%kun%
afgiver%en%review%påtegning,%så%er%er%vi%jo%stadig%omfattet%af%begrebet%offentlighedens%
tillidsrepræsentant%RL%§%16,%går%vi%så%over%i%erklæringsbekendtgørelsen,%så%har%vi%jo%direkte%
forbud,%så%forbryder%vi%jo%i%forhold%til%RL%§%30%tavshedspligt%hvis%det%er%vi%giver%en%oplysning%
om%at%virksomheden%ikke%afregner%sine%skatter%rettidigt%i%overensstemmelse%med%reglerne%og%
sådan%nogle%ting.%Der%synes%jeg%at%vi%har%en%konflikt%mellem%bestemmelserne,%og%det%er%nok%
særligt%det%jer%opponerer%imod%i%mit%svar,%det%er%så%snart%vi%bevæger%os%væk%fra%høj%grad%af%
sikkerhed,%så%er%der%ikke%overensstemmelse%længere.%%
%
Spørgsmål%26%
A:%Men%vores%afhandling%har%mest%fokus%på%høj%grad%af%sikkerhed.%
%
P:%Og%der%finder%jeg%egentlig%at%bestemmelserne%er%tilstrækkelige%i%den%form%som%de%har.%Så%jeg%
mener%at%det%er%fint%nok%at%der%ikke%har%nogen,%om%der%skulle%laves%en%speciel%ISA%rettet%mod%
det%her.%Det%mener%jeg%ikke%at%der%skal,%det%mener%jeg%ikke%der%skal%fordi%man%kan%sige%at%den%
del%af%det%er%jo%bygget%ind%i%bilaget%til%særlige%yderligere%særlige%danske%krav,%der%er%det%bygget%
ind,%og%så%ligger%det,%måske%ikke%så%præcist,%men%jeg%synes,%og%jeg%er%i%hvert%fald%opdraget%med%i%
branchen,%i%og%med%at%man%er%offentlighedens%repræsentant,%skal%man%jo%ikke%se%ensidigt%på%
virksomhederne%så%skal%man%også%se%på%om%virksomhederne%overholder%deres%forpligtelser%og%
i%særdeles%hed%i%forhold%til%samfundet%og%dermed%skat%og%afgifter.%
%
Spørgsmål%27%
A:%Så%du%ser%ikke%en%ny%ISA%som%går%ind%kun%omhandler%revision%af..%
%
P:%Nej,%det%mener%jeg%ikke%at%der%er%behov%for.%Igen%skal%vi%passe%på%at%vi%ikke%få%lavet%for%mange%
af%de%her%ting.%Det%kan%jeg%sammenlige%en%lille%smule%med%at%jeg%havde%en%studerende%der%skrev%
afhandling%i%regnskab%indenfor%minevirksomhed,%og%påstanden%var%lidt%at%der%var%behov%for%en%
standard%for%minevirksomheder,%og%så%siger%jeg,%standardudstedelsen%går%jo%ikke%på%noget%



Side%154%af%220% %

branchespecifik%generelt,%og%hvis%man%først%begynder%og%lave%nogle%branchespecifikke,%det%var%
så%IFRS%i%det%her%tilfælde,%hvor%går%grænsen%så,%hvornår%er%nok,%nok,%skal%vi%så%også%have%en%for%
detailhandel,%skal%vi%have%en%for%en%gros%virksomheder,%skal%vi%have%en%for…så%et%eller%andet%
sted%skal%vi%jo%stræbe%efter%at%både%vores%revisionsaktiviteter%men%også%vores%
regnskabsaktiviteter%de%kan%holdes%indenfor%nogle%generelle%rammer,%fordi%hvis%man%først%
specifikt%begynder,%så%bevæger%vi%også%væk%fra%at%være%generelist%revisor,%og%det%er%jo%allerede%
kommet%lidt%ind%under%huden%i%forhold%til%det%med%at%være%bank%revisor.%
%
Spørgsmål%28%
A:%Okay,%%
%
P:%Jeg%ved%ikke%om%det%var%svar%hele%vejen%rundt,%men%overordnede%omkring%det%her%med%
skatter,%så%synes%jeg%at%reguleringen%er%passende%som%den%er%nu%i%forhold%til%når%vi%afgiver%
erklæringer%med%høj%grad%af%sikkerhed,%også%dem%i%forhold%til%den%nye%standard,%men%der%er%
den%jo%kommet%ind%som%konkret%punkt,%men%at%man%skal%foretage%kontrol%af.%
%
Spørgsmål%29%
A:%Så%synes%jeg%du%kom%meget%godt%rundt%omkring%det.%SÅ%hvis%vi%går%videre%til%revision%af%IT%
systemer.%
%
P:%Hvis%jeg%ser%ud%fra%spørgsmål%18,%hvis%jeg%ser%ud%fra%den%måde%jeg%praktiserer%på%i%dag,%så%
deltager%i%et%eller%andet%omfang%i%IT,%i%revision%af%IT%systemer%også,%vi%har%primært%små%og%
mellem%store%virksomheder,%og%så%få%store%virksomheder,%og%deres%IT%systemer%står%ikke%
nødvendigvis%alene,%så%der%er%stadigvæk%nogle%manuelle%processer,%så%man%kan%stadig%køre%en%
virksomhed%selvom%IT%systemerne%måtte%gå%ned.%Og%den%vej%rundt%så%må%jeg%sige%at%IT%føles%
som%gøre%at%man%reducere%styrken%omkring%revision%af%IT%systemer%isoleret%set.%Men%den%
kommer%selvfølgelig%stadig%væk%ind%over%når%man%skal%have%en%tilgang%til%at%revidere%
omsætning,%eller%reviderer%hvordan%løn%bliver%skabt%og%så%videre.%Så%derfor%foretager%vi%
selvfølgelig%noget%IT%revision,%som%selvfølgelig%går%på%at%revision%af%log%systemer%og%
adgangskontroller%også%sådan%nogle%tinge.%Så%jeg%deltager%i%det.%%
%
Spørgsmål%30%
A:%Du%benytter%måske%ikke%IT%specialister?%
%
P:%jo,%fordi%jeg%har%så%en%fortid%fra%KPMG%hvor%jeg%havde%med%meget%store%virksomheder%at%
gøre,%og%der%brugte%vi%IT%afdelingen.%
%
Spørgsmål%31%
A:%Så%hvis%vi%går%videre%til%spørgsmål%19,%hvordan%afgør%du%at%IT%specialister%er%nødvendige.%
%
P:%det%er%jo%netop%når%vi%er%ovre%i%komplekse%systemer,%altså%komplekse%skræddersyede%
systemer,%her%har%vi%brug%for%nogen%der%har%IT%ekspertise%for%at%kunne%se%alle%hullerne.%Det%er%
komplekse%systemer,%og%en%anden%ting%er%når%man%siger%at%væsentlige%dele%af%virksomheden%er%
afhængig%af%at%de%her%systemer%er%generer%rigtige%data.%I%de%to%tilfælde%ser%jeg%helt%sikkert,%at%
der%skal%jeg%helt%sikker%ind%over%og%ofte%ved%hjælp%af%IT%specialister.%
%
Spørgsmål%32%
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A:%Hvis%vi%går%videre%til%spørgsmål%20%omkring%efteruddannelse%af%revisorer%inden%for%IT%

systemer,%har%du%svaret%at%neutralt.%%

%

P:%Ja,%og%det%jo%fordi%at%det%en%sådan%lille%smule,%desværre,%en%lille%smule%interesse%spørgsmål,%

fordi%når%man%udbyder%et%kursus%fokuseret%på%revision%af%IT%systemer%eller%IT%revision,%så%er%

tilmeldings%procenten%meget%lav.%Både%fordi%at%man%har%ældre%skare%godkendte%revisorer%men%

også%fordi%at%de%yngre%revisorer,%enten%synes%de%at%de%har%kendskabet,%eller%også%er%på%et%felt%at%

det%bliver%for%teknisk,%det%kan%jeg%ikke%finde%ud%af.%Fordi%tit%og%ofte%dem%der%kommer%og%

underviser%på%de%her%kurser,%er%folk%der%er%mere%IT%folk%end%det%er%revisorer.%Og%jeg%ved%det%

sådan%af%egnen%erfaring,%fordi%jeg%skal%køre%et%kursus%her%i%efteråret%for%en%revisorforening,%

omkring%IT%revision,%og%der%har%vi%netop%prøvet%at%lave%den%drejning%og%sige%at%det%er%revisorer%

der%kommer%og%underviser%revisorer%i%it%revision.%Hvor%vi%prøver%at%tage%det%fra%hoften%og%så%

fremdeles,%hvad%er%kerne%problemstillingen%i%det%her.%Men%helt%klart,%jeg%vil%ikke%sige%der%bør%

være%et%krav%om%øget%efteruddannelse%af%det,%men%vi%må%bare%erkende%at%de%fleste%

virksomheder%i%et%eller%andet,%nogle%gange,%betydeligt%omfang%og%vi%negligere%det%nok%lidt%for%

meget.%Men%vi%ved%også%hvordan%det%går%når%det%er%vi%laver%nogle%krav,%så%bliver%folk%bare%

genstridige.%Så%det%vil%ikke%lokke%mange%i%mål.%Man%kan%sige%at%dem%der%udbyder%kurserne%

måske%skal%være%bedre%til%at%sige%at%vi%skal%ikke%have%nørder%til%at%undervise%i%det,%undskyld%

udtrykket,%vi%skal%have%dem%til%dagligdag%der%sidder%og%bruger%de%her%ting.%%

%

Spørgsmål%33%

A:%Så%udbyderne%skal%være%bedre%til%og%lige%som%formidle%revisorerne,%det%vil%være%en%fordel%

dem%at%tage%en%efteruddannelse%inden%for%det,%og%det%skal%spændende%kurser.%

%

P:%ja,%netop%hvor%man%siger%det%der%kan%man%forholde%sig%til.%Så%snakker%man%lidt%om%hvad%kan%

der%være%at%sjove%ting%og%sager%når%man%bruger%en%NavisionYløsning,%er%der%noget%vi%skal%være%

opmærksom%på%her,%er%der%nogen%der%har%gjort%sig%nogle%erfaringer,%der%er%nogle%potentielle%

fejlmuligheder.%Så%det%sådan%lidt%mere%så%vi%får%det%ned%på%jorden.%Og%det%er%jo%sådan%set,%hvis%vi%

går%hurtigt%hopper%videre%til%21%omkring%det%der%med%kommunikationen.%Jeg%synes%egentlig%

kommunikationen,%det%er%i%hvert%fald%min%erfaring,%at%kommunikationen%mellem%generelist%

revisoren%og%IT%revisoren/specialisten%den%er%sådan%set%fin%nok%fra%start%af.%Problemet%er%

måske%bare%lidt%at%når%vi%så%laver%den%her%kommunikation%når%vi%giver%et%opdrag%til%vore%it%

revisorer,%så%fordi%at%vi%ikke%har%den%indgående%kendskab%til%det,%så%bliver%ikke%skarpe%nok,%og%

så%går%de%i%gang%med%at%undersøge%alle%mulige%sager,%og%så%får%vi%nogle%meldinger%tilbage%om%

ting%og%sager%som%måske%bliver%meget%fagterm%orienteret,%hvor%man%siger%hold%da%op,%så%er%det%

sikkert%godt%nok%alt%det%her.%Så%det%bliver%den%hurtige%konklusion%af%det.%Jeg%kan%huske%at%jeg%

sad%som%revisor%i%en%stor%milliardforretning,%hvor%vi%havde%nogle%produktionsprocesser%og%ting%

og%sager,%hvor%det%var%rent%IT%styret,%også%når%der%skulle%generes%ordre,%ordrebekræftelse,%

faktura,%så%det%hele%var%afhængigt%af%at%it%systemet%der%styrede%produktionen,%gav%de%rigtige%

meldinger%i%den%software%del%der%havde%med%finans%at%gøre.%Noget%af%eksistens%for,%altså,%

eksisterer%den%her%omsætning%overhovedet,%kan%vi%stole%på%den,%ikke?%Og%de%havde%vi%prøvet%at%

give%it%revisionen%et%opdrag,%og%den%melding%vi%fik%tilbage%var%en%4Y5%siders%rapport%med%

potentielle%fejlmulighed,%indeks%af%fejlmuligheder,%fejlmarginer,%det%lød%ekstremt%kompliceret,%

og%hvor%vi%lænede%os%lidt%tilbage%og%kiggede%lidt%på%hinanden%og%sagde,%de%siger%vel%egentlig%at%

det%er%godt%nok.%Og%det%synes%jeg%lidt%at%min%erfaring%siger%mig,%at%det%er%der%hvor%vi%ender,%

fordi%den%praktiserende%revisor%slutter%egentlig%af%med%at%vi%har%gjort%noget,%så%mon%ikke%det%
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går%nok%alt%sammen.%Altså%folk%ude%omkring%hvis%kontrollen%kommer,%så%kan%de%se%at%vi%har%
hyret%de%her%folk,%og%vi%har%læst%den%fordi%vi%har%sat%vores%initialer%og%hokus%pokus.%%
%
Spørgsmål%34%
A:%Så%man%kan%sige%at%effekten%går%lidt%af%den?%
%
P:%fuldstændig,%det%er%bare%for%at%vise%noget%i%forhold%til%kontrollen,%altså%kvalitetskontrollen.%
Min%åbenlyse%påstand%det%er%når%man%hyre%IT%revisorer%i%de%store%virksomheder%i%dag,%og%jeg%
ved%godt%at%det%er%farlig%påstand%at%komme%med,%men%det%er%stadigvæk%min%påstand.%Når%man%
hyrer%de%her%IT%specialister%til%at%foretage%en%eller%anden%udsøgt%IT%revision,%så%er%det%for%at%
holde%ryggen%fri,%men%det%er%ikke%for%at%lige%som%for%at%evaluere%på%det.%Evalueringsfasen%
mangler%simpelthen%fordi%der%er%en%berøringsangst%og%der%er%en%kommunikationsbrist%mellem%
de%to%funktioner.%
%
Spørgsmål%35%
A:%Hvordan%tænker%du%så%at%man%kan%forbedre%det??%
%
P:%Det%kan%man%jo%forbedre%på%den%måde,%at%lige%så%vel%som%i%alle%andre%scenarier%hvor%man%
starter%en%revisionssag%op,%så%er%det%jo%ikke%kun%revisionsteamet%der%skal%sidde%med%rundt%om%
bordet,%og%sige%du%tager%dig%af%de%her%forhold%her,%go%du%skal%nok%have%særligt%fokus%på%om%de%
har%efter%betalt%efter%perioden,%og%du%som%skal%tage%dig%af%lageret%du%skal%lige%sørge%for%at%vi%får%
lavet%den%her%fysiske%kontrol.%Det%er%fint%nok%at%vi%sidder%og%snakker%om%de%her%sager,%men%
lederen%af%det%IT%team%der%skal%på,%skal%jo%med%på%det%team%møde,%så%de%lige%som%kan%høre%hvad%
det%er%vi%snakker%om%når%vi%snakker%den%almindelige%revisionsrisiko%når%vi%snakker%lager%og%så%
videre,%og%så%kan%vi%sige%okay,%kære%itYrevisor%skal%du%ikke%gå%med%en%tur%rundt%når%vi%laver%den%
fysiske%kontrol%af%varlageret,%så%kan%du%jo%se%hvad%for%nogle%processer%det%er%der%foregår,%og%
måske%få%øje%på%de%it%processer%der%er.%Så%den%vej%rundt%skal%vi%fremme%kommunikationen%på%et%
meget%tidligt%tidspunkt,%det%skal%vi%ikke%være%i%11.%Time%og%sige%gud%ja%vi%skal%også%have%it%
revisorerne%ind%over.%
%
Spørgsmål%36%
A:%Så%det%er%begge%veje?%At%generelist%revisor%skal%være%bedre%til%at%forstå%de%her%IT%termen,%
men%også%at%IT%specialisten%skal%være%bedre%til%at%forstå%hvordan%man%bruger%IT%revisionen%i%
praksis?%
%
P:%Og%ja,%go%vi%skal%måske%være%mere%målrettet%i%vores%opgavestillelse,%og%sige%okay%kære%IT%
revisor,%det%er%konkret%det,%det%og%det%at%ud%skal%undersøge.%Din%rapport%du%sender%retur%til%
også%skal%klokkeklart%komme%med%i%punkt%form%de%steder%du%ser%en%potentiel%og%væsentlig%
fejlrisiko.%Punkt%2,%en%evaluering%som%ligesom%kan%være%af%rådgivende%karakter,%hvor%man%
måske%skulle%styrke%it%funktionen.%Så%noget%mere%målrettet,%og%at%de%deltager%noget%mere%i%
teammødet%til%at%starte%med,%og%hvis%IT%revisorerne%siger%det%forstår%jeg%ikke%en%rygende%fis%af,%
så%har%man%lige%som%muligheden%for%at%uddybe,%og%sige%det%er%det%her%det%handler%om,%det%er%
det%jeg%synes%at%der%kunne%være%et%problem.%Kommunikation%det%er%sådan%set%vejen%frem.%%
%
A:%godt%nok,%men%så%synes%jeg%at%jeg%har%fået%et%godt%svar%på%alle%mine%spørgsmål.%%
%
%%
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Bilag&17:&Analyse&og&kodning&af&interview&med&Per&Kristensen&
%
Åben%kodning%
Going%concern%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Spørgsmål%1,%2,%4,%5,%6,%9%
%
Spørgsmål%1%
A:%I%det%første%spørgsmål%omkring%going%concern,%er%at%der%har%været%mere%fokus%på%going%
concern,%og%flere%har%udtalt%at%revisor%også%skal%have%mere%fokus%på%going%concern.%Er%det%
noget%du%har%oplevet%i%praksis??%
P:%Jeg%har%oplevet%det%i%praksis%på%den%måde%at%Erhvervsstyrelsen%kommer%med%en%løftet%
pegefinger%siger,%oh%være%nu%opmærksom%på%de%her%ting%og%sager,%altså%et%hyrdebrev.%FSR,%
vores%egen%forening,%er%også%ude%en%gang%om%året%lige%omkring%årsskiftet%og%gøre%opmærksom%
på%fokusområder.%Min%holdning%er%at%det%er%noget%vrøvl%og%noget%pjat%at%man%kommer%og%siger%
at%nu%skal%i%lige%være%opmærksom%på%det%her.%Og%det%har%jeg%egentlig%også%kommenteret%
længere%nede%i%jeres%spørgsmål.%Men%det%helt%grundlæggende%omkring%going%concern%at%vi%skal%
have%øget%fokus%på%det%,%vi%skal%altid%have%fokus%på%going%concern%fordi%at%hvad%er%det%vi%
reviderer%i%forhold%til.%Hvis%vi%kigger%i%revisionspåtegning%så%skriver%vi%jo%at%vi%er%af%den%
opfattelse%at%regnskabet%giver%et%retvisende%billede,%og%begrebet%retvisende%billede%har%vi%i%ÅRL%
§%11%og%det%er%helt%grundlæggende.%Hvad%er%så%forudsætningen%for%at%regnskabet%er%
retvisende?%Det%har%vi%i%§%12%der%giver%regnskabsbruger%et%tilforladeligt%billede%af%det%her%
regnskab,%så%har%vi%alle%de%grundlæggende%forudsætninger%vi%har%i%§%13%bl.a.%periodisering%og%
kontinuitet%men%som%også%hedder%fortsat%drift.%Så#det#der#med#vi#skulle#til#at#udvide#tingene#og#
begrebet#going#concern,#det#er#jeg#meget#modstander#af,#fordi#det#ligger#allerede#implicit#i#
begrebet.#
%
Spørgsmål%2%
A:%Så%altså%du%har%ikke%i%praksis%øget%på%going%concern,%fordi%du%altid%har%haft%fokus%på%going%
concern?%
P:%Ja,%og%hvis%vi%endelig%snakker%om%øget%fokus%så%er%det%at%man%måske%er%lidt%hurtigere%til%at%
reagere%på%nogle%indikationer.%Det%vil%jeg%gerne%medgive,%og%det%er%jeg%også%i%praksis,%at%man%
lidt%hurtigere%reagerer%på%nogle%indikationer%omkring%going%concern,%så%den%vej%rundt%er%man%
nok%blevet%lidt%mere%vagthund%i%forhold%til%going%concern.%Men%ellers,%det%ligger%i%vores%planer%
her%i%huset,%som%det%bør%ligge%hos%alle%andre,%at%man%indledende%gør%sig%nogle%overvejelser%og%
at%man%selvfølgelig%undervejs%hvis%man%opdager%noget%der%er%rygende%galt%som%påvirker%i%
betydelig%grad,%så%vi%pludselig%er%inde%i%noget%for%going%concern,%hvor%den%forudsætning%kan%
briste%så%er%vi%obs%på%det.%
%
Spørgsmål%4%
A:%Så%du%synes%og%at%reguleringen%er%tilstrækkelig%som%den%er%i%dag?%
P:%Ja,%det%mener%jeg%helt%klart%at%den%er.%
Spørgsmål%5%
A:%Hvis%vi%så%går%til%spørgsmål%3,%så%besvarer%du%i%spørgeskemaet%at%du%ikke%synes%at%revisors%
evne%til%at%vurdere%going%concern%er%tilstrækkelig.%
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P:%Og%det%viser%alt%erfaring%og%de%forskellige%sager%der%er%og%de%mange%konkurser%for%den%sag%
skyld,%hvor%der%givet%erklæring%mindre%end%12%måneder%før.%De%viser%åbenlyst%at%vi%ikke%har%
fokus%nok%på%det.%Der%kan%indtræffe%rigtig%mange%ting%og%sager%efterfølgende%som%gør%at%det%
kunne%revisor%ikke%vide,%men%et%eller%andet%sted%synes%jeg%måske%at%den%er%lidt%billig%den%
forklaring,%fordi%jeg%har%faktisk%til%det%spørgsmål%her,%har%jeg%taget%3%ting%op%som%den%gode%
revisor%måske%netop%bør%sætte%fokus%på%sådan%i%almen,%nøglepersoner,%nøgleaktiviteter%og%
nøglekunder.%Hvis%man%har%sit%fokus%på%hvad%det%er%der%er%drivet%for%virksomheden,%er%det%
baseret%på%en%enkelt%person%ikke,%det%har%ikke%noget%med%finanskrisen%at%gøre,%det%har%noget%
med%nøglepersoner%at%gøre,%hvis%de%falder%væk,%så%kan%en%sund%og%rask%virksomhed%smuldre%
fuldstændig%fordi%nøglepersonen%er%væk.%Det%samme%med%nøgleaktiviteter,%hvis%vi%kigger%på%
virksomheden%og%hvad%er%det%de%laver%er%det%holdbart%er%det%langtidsholdbart,%så%kan%man%
også%hurtigt%få%en%fornemmelse%af%om%det%bare%er%for%nedad%gående.%Hvis%jeg%reviderer%en%
virksomhed%der%er%hel%vild%med%at%køre%sporvogn,%så%kunne%det%godt%være%at%jeg%skulle%sige%at%i%
er%rigtig%gode%til%at%køre%sporvogn,%men%de%fleste%byer%vil%ikke%have%sporvogne.%Så%den%vej%
rundt%skulle%jeg%så%sige,%den%her%aktivitet%uanset%om%den%er%sund%og%rask,%så%er%den%på%vej%ud.%
Jeg%kunne%tage%en%anden%sammenligning.%VVS%mesteren%der%siger%at%han%ikke%rigtig%gider%ikke%
rigtig%at%koncentrerer%mig%om%solceller%og%det%der%med%naturgasfyr%det%er%jeg%heller%ikke%så%
god%til,%men%det%der%oliefyr%det%er%jeg%oplært%i%tidernes%morgen,%det%er%det%jeg%vil%sætte%fokus%
på.%Ja,%de%næste%5%år%skal%der%nok%være%oliefyr,%men%med%den%politik%der%føres%omkring%grøn%
økonomi%og%sådan%nogle%ting,%der%er%oliefyret%på%vej%ud%også,%ikke?%Så%det%er%igen%
nøgleaktiviteten,%hvis%man%bliver%lidt%bedre%til%at%kigge%på%den%slags.%Og%så%en%ting,%
nøglekunder,%altså%det%er%jo%både%få%kunder%som%lynhurtigt,%og%det%der%er%årsagen%til%rigtig%
mange%konkurser%stadigvæk,%det%er%at%en%sund%og%rask%virksomhed%lige%pludselig%ikke%får%
pengene%fra%sine%debitorer.%Der%skal%og%det%er%der%måske%en%smule%todelt,%for%det%første%det%
med%generelle%være%afhængig%af%nøglekunder%og%den%anden%ting%er%det%med%at%man%skal%måske%
sige%nok%er%nok%lidt%hurtigere%end%man%gør%den%dag%i%dag%ude%i%virksomhederne.%Hvordan%er%
virksomhedernes%proces%omkring%rykning,%og%hvornår%vil%man%%
%
Spørgsmål%6%
A:%Så%man%skal%være%lidt%mere%skarp%på%det%her%punkt,%revisor%skal%skærer%lidt%mere%igennem.%%
P:%Ja.%
%
Spørgsmål%9%
A:%Så%du%synes%at%sådan%som%det%er%nu,%hvis%man%ser%på%det%rent%reguleringsmæssigt%så%er%det%
fint%nok,%revisorerne%skal%bare%være%bedre%til%at%gøre%det%i%praksis.%
P:%Ja,%og%jeg%er%ikke%tilhænger%af%netop%det%de%kommer%med%internationalt,%vi%skal%have%noget%
separat%afsnit%omkring%det%her.%Det%er%jeg%overhovedet%ikke%tilhænger%af.%%
%
%
Forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle! !
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Spørgsmål%1%sidste%del.,%3,%7,%8,%10%
%
Spørgsmål%1,%sidste%del%%
Det%der%med%vi%skulle%til%at%udvide%tingene%og%begrebet%going%concern,%det%er%jeg%meget%
modstander%af,%fordi%det%ligger%allerede%implicit%i%begrebet.%
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%
Spørgsmål%3%
A:%Så%det%er%måske%derfor%du%forholder%dig%neutralt%til%spørgsmål%2%spørgeskemaet?%(Jeg#
forventer#at#revisor#i#fremtiden#øger#fokus#på#identifikationen#af#going#concern)#
P:%Ja,%lige%nøjagtigt,%det%er%forklaringen%på%det.%Det%der%med%at%vi%i%fremtiden%skal%have%øget%
fokus%på%going%concern,%det%mener%jeg%ikke%vi%skal,%overhovet,%fordi%der%er%det%fokus%der%skal%
være.%Men%det%er%så%rigtig%at%de%praktiserende%revisorer%de%skal%måske%lærer%at%få%øjnene%lidt%
mere%op%for%at%det%er%grundforudsætning.%
%
Spørgsmål%7%
A:%Men%tror%du%så%at%ved%at%man%efteruddanner%revisorer%inden%for%going%concern%at%det%kan%
gøre%dem%bedre%eller%hvordan%tænker%du%at%revisors%evne%til%going%concern?%
P:%Ja,%det%tror%jeg%helt%klart.%Både%på%universitet%når%jeg%underviser%mine%medarbejdere%her%i%
huset%også%når%vi%snakker%og%når%vi%holder%teammøde%på%kunder%inden%vi%går%i%gang,%jamen%så%
vi%fået%blandt%andet%de%der%3%felter%jeg%har%sagt%og%hvad%er%de%gode%indikationer,%eller%de%er%jo%
så%ikke%gode,%men%hvornår%ser%vi%synlige%tegn%på%at%der%kan%være%noget%i%gære%her.%Så%har%vi%
simpelthen%opbygget%vores%egen%standarder,%vi%er%jo%uafhængig%firma,%så%vi%har%opbygget%vores%
egen%standarder%for%hvordan%vi%så%lige%rent%matematisk%prøver%at%lave%en%beregning%på%om%det%
her%holder%vand%i%12%måneder.%Så%det%er%helt%klart%et%element%der%skal%lægges%ind%i%
efteruddannelse,%men%det%er%bare%spørgsmålet%om%det%er%tilstrækkeligt,%fordi%
efteruddannelsen%er%godkendt%af%revisorer%formidlet%af%revisorer%til%dem%der%egentligt%sidder%
med%tingene%i%hænderne.%
%
Spørgsmål%8%
A:%Ja,%det%er%jo%så%det.%
Så%hvis%vi%går%videre%til%spm.%4,%så%synes%du%ikke%at%going%concern%skal%indgå%i,%eller%omtales%i%
revisionspåtegningen%som%IAASB%foreslår.%
P:%Nej,%helt%klart%ikke.%Den%hænger%noget%sammen%med%spørgsmål%5,%må%man%sige.%Helt%
grundlæggende%så%mener%jeg%ikke,%som%jeg%sagde%indledningsvis,%vi%erklærer%vi%os%omkring%det%
retvisende%billede%hvis%det%er%revisionspåtegning,%og%positive%erklæring%hvis%det%er%review,%så%
er%det%med%den%negative%tilgang%til%at%vi%ikke%har%fundet%forhold%der%gør%eller%ikke%gør%
regnskabet%retvisende.%Og%det%retvisende%billede%ligger%der%nogle%grundforudsætninger%bag,%
blandt%andet%going%concern,%så%vi%erklærer%os%allerede%i%forhold%til%det.%Så%at%vi%separat%skulle%
gå%ind%og%give%en%erklæring%på%at%vi%i%øvrigt%vurderet%going%concern%og%finder%det%også%det%i%
overensstemmelse,%det%synes%jeg%er%noget%dobbeltkonfekt,%den%anden%ting%er%at%det%ville%jo%
være%noget%mærkeligt%noget%hvis%vi%hver%gang%ser%en%eller%anden%form%for%problemstilling,%jeg%
ved%godt%at%going%concern%er%sådan%en%universel%problemstilling,%men%hver%gang%vi%ser%en%
større%problemstilling%skal%vi%så%ind%og%give%en%separat%erklæring%på%det.%Man%kunne%sige%om%2%
år%eller%3%år%eller%allerede%for%2%år%tilbage%i%tiden,%der%var%det%helt%store%issue%dagsværdi%
principper,%særligt%på%ejendomme.%Skal%vi%så%også%ind%og%give%en%separat%erklæring%på%det?%
Jeg%mener%at%det%er%indbygget%tilstrækkeligt%som%det%er%nu,%men%det%er%selvfølgelig%
formidlingen%af%det.%Og%det%spørger%jo%også%til%at%om%protokollen%er%formuleret%som%den%bør%
være.%
%
Spørgsmål%10%
A:%Tænker%du%at%det%kan%forvirre%regnskabsbrugeren%mere%end%det%gavner?%
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P:%Ja%bestemt,%bare%nu%det%at%vi%er%oppe%på%3%forskellige%slags%supplerende%oplysninger%i%vores%
revisionspåtegning.%Det%mener%jeg%er%mere%end%rigeligt.%Og%så%kommer%der%lige%pludseligt,%det%
er%der%i%hvert%fald%nogle%firmaer%der%bruger,%og%det%siger%standarden%jo%egentlig%også,%at%vi%skal%
have%en%ekstra%overskrift%erklæringer%i%henhold%til%anden%lovgivning.%Altså%virker%som%noget%
mærkeligt%noget.%
%
%
Uafhængighed%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Spørgsmål%11,%første%del%
%
Spørgsmål%11%
A:%Hvad%er%din%generelle%holdning%til%uafhængighed%omkring%revisors%uafhængighed.%Synes%du%
at%det%fungere%som%det%er%i%dag?%
P:%Ja,%jeg%synes%aboslut%at%det%fungerer%som%det%er%i%dag.%Vi%har%et%etisk%kodeks,%og%vi%har%det%
indbygget%i%revisorloven%omkring%uafhængighed%og%så%har%vi%også%tilmed%en%
uafhængighedsbekendtgørelse.%Og%jeg%mener%egentlig%at%de%er%klare%nok,%og%man%har%så%jo%med%
den%nye,%eller%nyere,%revisorlov%tilladt%at%man%godt%må%være%afhængig%i%forhold%til%ikkeY
sikkerhed,%og%det%synes%jeg%egentlig%også%er%fint%nok.%Hvis%man%først%skilter%med%det%i%
erklæringen,%så%det%synes%jeg%også%er%fint%nok.%Jeg%mener%ikke%at%der%er%behov%for%yderligere%
regulering,%fordi%det%man%skal%passe%på%med%hvis%der%kommer%yderligere%regulering,%vil%der%så%
også%være%afledt%rapporteringskrav%derom.%Det%er%den%ene%ting,%men%dermed%mener%jeg%også%
at%dem%der%afgiver%erklæringerne%er%godkendte%revisorer,%og%de%står%jo%egentlig%med%deres%
godkendelse%står%de%jo%indenfor%at%de%vil%have%en%god%integritet%og%en%professionel%adfærd%og%
ting%og%sager,%og%det%bliver%vi%jo%nødt%til%at%læne%os%en%smule%tilbage,%og%sige%okay,%det%er%en%
instans%der%har%været%igennem%en%masse%års%uddannelse,%er%blevet%statsautoriseret%i%form%af%
en%revisoreksamen,%så%må%vi%også%tro%på,%og%det%er%særlig%den%sidste%del%af%revisoreksamen%den%
mundtlige%eksamen,%hvor%langt%kan%vi%få%drevet%dem%rundt%i%manegen%,ikke?%Det%siger%jeg%knap%
så%meget%som%praktiker%men%også%fordi%jeg%sidder%som%eksaminator%ved%revisoreksamen.%
%
Forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Spørgsmål%11,%sidste%del% %
!
Spørgsmål%11,%sidste%del%
A:%Generelle%holdning%til%uafhængighed%
P:%Jeg%mener%at%reguleringen%er%passende,%vi%skal%ikke%ind%og%have%yderligere%detailregulering.%
Så%ved%jeg%godt%at%der%i%EU%regi%at%der%er%de%her%drøftelser%om%hvorvidt%man%både%må%revidere%
og%yde%rådgivning.%Jeg%mener%det%give%store%firmaer%der%reviderer%store%virksomheder,%der%er%
det%jo%ikke%den%samme%personkreds,%ofte,%som%sidder%med%revisionen%og%rådgivningsdelen.%Så%
jeg%mener%at%det%er%tilstrækkeligt%styret%med%revisors%professionelle%adfærd,%og%tilstrækkeligt%
styret%med%at%firmaerne%har%deres%egne%interne%politikker.%Og%de%politikker%de%bliver%jo%
efterprøvet%i%kvalitetskontrollen.%%
%
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Besvigelser%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Spørgsmål%12,%13,%14,%15,%16,%18%
%
Spørgsmål%12%
A:%Det%er%måske%et%område%du%har%særligt%fokus%på,%i%din%undervisning?%
P:%Nej%det%er%faktisk%begge%dele.%Nu,%som%i%også%nok%har%set,%så%har%vi%et%firmanavn%her%som%
hedder%alternativ%revision,%og%det%har%fra%tid%til%anden%den%tiltrækningskraft%%for%nogle%folk%der%
er%en%smule%tiltrækningskraft.%Så%vi%har%haft%det%inde%under%huden,%og%vi%har%da%også%prøvet%at%
lave%indberetninger%til%SØK%velvidende%at%der%ikke%sker%noget%som%helst%ved%det.%Så%det%er%både%
i%praksis%at%jeg%har%føling%med%det,%men%selvfølgelig%også%rent%undervisningsmæssigt.%Jeg%har%
formentlig%ikke%haft%meget%mere%føling%med%det%i%praksis%end%mange%andre%i%har.%Jeg%er%måske,%
fordi%jeg%også%er%teoretiker,%jeg%er%nok%lidt%hurtigere%på%aftrækkeren%i%forhold%til%min%
indberetningspligter%i%forhold%til%mange%andre%praktiserende%revisorer.%Det%observerer%jeg%i%
hvert%fald%tit%og%ofte%når%jeg%er%unde%i%landet%for%at%undervise%og%jeg%spørger%hvor%mange%
indberetninger%har%i%lavet%til%SØK%så%er%der%reelt%mange%der%siger%at%det%har%de%aldrig%
nogensinde%prøvet.%Og%jeg%har%da%et%par%stykker%på%bagen%allerede,%og%har%været%en%tur%i%
landsretten%i%forbindelse%med%nogle%sager%og%sådan%nogle%ting.%
%
Spørgsmål%13%
A:%Hvad%gør%de%andre%revisorer,%informerer%de%så%bare%ledelsen%om%%at%der%er%risiko%for%
besvigelser,%hvordan%kommer%de%udenom%det?%
P:%De%kommer%igennem%det%på%den%front%at%de%har%hørt%nogle%steder%at%sådan%noget%der%hedder%
omsætning%den%er%særligt%eksponeret%for%besvigelser,%likvider%er%eksponeret%for%besvigelser,%
og%det%formår%de%at%skrive%i%deres%dokumenter%og%ting%og%sager,%at%uha%det%her%er%et%ekstra%
område%hvor%man%skal%være%opmærksom.%Når%jeg%så%går%folk%en%smule%på%klingen%og%siger,%
okay%hvad%er%det%for%en%klassifikation%af%besvigelser%er%det%regnskabsmanipulation%eller%er%det%
reelle%besvigelser.%Og%de%fleste%har%en%ensidig%øje%på%regnskabsmanipulation,%hvor%de%har%den%
analytiske%tilgang%f.eks.%til%omsætning,%der%har%været%en%ekstra%høj%omsætning%de%sidste%2,3%
måneder%for%ligesom%at%puste%noget%op.%Og%det%er%også%en%analyse%vi%laver%tit%og%ofte%her%i%huset%
både%på%review%og%revision,%og%en%gangske%udmærket%analyse%den%kan%bare%ikke%stå%alene.%Og%
det%er%også%det%jeg%observerer%når%jeg%snakker%med%andre%revisorer,%det%er%typisk%det%de%gør.%
Når%jeg%så%spørger%dem%til%om%de%har%været%ude%at%lave%noget%beholdningseftersyn,%
kasseoptælling,%snakket%med%banken%i%dagligdagen,%nej,%det%er%jo%en%ejer%ledet%virksomhed%så%
det%tjener%ikke%rigtig%noget%formål,%men%det%er%jo%netop%der%det%tjene%er%formål.%Det%viser%det%
med%al%tydelighed%fordi%for%en%2Y3%år%siden%var%der%en%rigtig%kedelig%sag%hvor%ægtefællen%sad%
som%bogholder,%som%netop%stjal%fra,%jeg%tror%hun%formåede%at%stjæle%2%mio.%kr.%fra%manden%
virksomheder,%og%så%var%hun%lige%pludselig%over%alle%bjerge,%ikke.%Det%viser%med%alt%tydelig%at%i%
den%slags%virksomhed%er%det%også%vigtigt.%Hvis%man%operere%med%selskab%kontra%privat,%så%er%
det%jo%netop%der%man%skal%sikre%sig%at%der%er%en%adskillelse%i%økonomierne%og%det%tjekker%man%
da%kun%ved%at%komme%uanmeldt%og%undgå%noget%kontinuitet%i%sin%revisionsudførsel.%Og%det%er%
jo%så%noget%af%det%vi%prøver%på%at%have%fokus%på%her%i%huset,%alt%hvad%der%hedder%kontinuitet%og%
rutine%prøver%lige%som%at%skære%væk%nu%prøver%vi%lige%noget%andet,%på%et%andet%tidspunkt%og%
sådan%nogle%ting.%
%
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Spørgsmål%14%
A:%Okay,%hvis%vi%går%tilbage%til%spørgsmål%7.%Mener%du%så%at%finanskrisen%har%haft%nogle%praktisk%
effekt%på%hvordan%revisor%forholder%sig%afdækning%af%besvigelser?%
P:%hvis%vi%snakker%rene%besvigelser,%så%nej,%så%mener%jeg%ikke%den%har%haft%en%effekt.%Hvis%vi%
tager%regnskabsmanipulation%med,%så%ja.%Og%det%som%jeg%også%yderligere%har%skrevet%som%
bemærkning%til,%hvis%man%endelig%skal%snakke%om%en%eller%anden%form%for%effekt%af%
finanskrisen,%så%er%det%nok%generelt%øget%fokus%på%at%være%forsigtig,%altså,%der%har%været%en%
årerække%før%2008%hvor%revisor%pludselig%smed%al%forsigtighed%over%bord,%fordi%vi%fik%det%her%
med%dagsværdi%ind%i%regnskabsbilledet,%men%fra%2008,%måske%til%dels%fra%2009%og%fremefter,%
der%oplever%jeg,%både%når%jeg%snakker%med%andre%revisorer,%men%også%hvordan%vi%agerer%her,%vi%
er%gået%lidt%tilbage%til%den%gamle%regnskabslov%hvor%vi%sådan%er%uha%vi%skal%være%forsigtige%der%
må%endelig%ikke%være%noget.%Og%så%snart%at%ledelsen%ikke%er%med%på%det%her%med%at%være%
forsigtig,%så%tager%vi%den%som%en%indikation%på%at%der%måske%kunne%være%noget.%
%
Spørgsmål%15%
A:%Okay,%så%hvis%vi%går%videre%til%spørgsmål%8.%Så%kommenterer%du%i%din%besvarelse%at%der%ikke%
er%tegn%på%ændringer%i%ISA%240,%som%omhandler%besvigelser.%Synes%du%at%ISA%240%fungerer%i%
praksis.%
P:%ja,%det%synes%jeg%sådan%set%at%den%gør.%Man%kan%sige,%det%er%måske,%det%er%en%lille%sjov%
standard%den%der%ISA%240,%den%ligger%%lidt%midt%i%det%hele%og%har%en%evne%til%at%forsvinde%i%
mængden%bland%ISA%585%og%alle%de%andre%sjove%ISA’er%der%ligger%undervejes.%Vi%har%en%
standard%helt%for%sig%selv%angående%besvigelser,%men%hvor%meget%får%vi%egentlig%taget%højde%for%
den%undervejes.%Jeg%tror%rent%faktisk%at%vi%rent%praktisk%at%vi%får%taget%tilstrækkeligt%højde%for%at%
der%kan%forekomme%besvigelser,%og%hvor%forekommer%det%typisk%henne,%og%kend%din%
virksomhed%kend%din%kunde,%så%kender%du%systemet%bedre,%så%jeg%tror%faktisk%at%den%fungerer%
ganske%udmærket.%Man%kan%så%sige%at%den%har%også%et%fornuftigt%sammenspil%med%det%der%
ligger%op%omkring%fx%RL%§%22%indberetning%ved%mistanke%om%økonomisk%kriminalitet,%og%lige%
præcis%den%bestemmelse%plus%ISA%240%hænger%også%fint%nok%sammen%med%
hvidvaskningsloven.%Så%der%er%allerede%den%dag%i%dag,%som%jeg%kan%se,%det%fint%sammenspil.%Vi%
skal%jo%ikke%falde%tilbage%på%at%der%skal%være%standarder%og%tekst%på%alt%ting.%Vi%er%jo%blevet%
godkendte%revisorer,%blandt%andet%fordi%vi%er%blevet%vurderet%egnet%til%at%kunne%have%en%
professionel%adfærd%og%en%…sans,%og%den%kan%du%ikke%altid%kvantificere%ved%at%sætte%ind%i%en%
standard.%
%
Spørgsmål%16%
A:%Nej,%fordi%den%er%jo%også%%meget%afhængig%af%situationen.%
P:%Ja,%både%i%situationen,%kunden%osv.%Det%måske%praktisk%man%skal%passe%en%smule%på,%er%at%vi%
ikke%bare%læner%os%tilbage,%og%siger%ham%der%han%har%været%kunde%de%sidste%12%år,%der%er%ingen%
problemer%der.%Forholdene%kan%jo%ændre%sig,%ikke%også.%Og%så%skal%vi%måske%yderligere%være%
opmærksom%på%at%forholdene%ændrer%sig%undervejs,%og%det%er%ikke%alt%sammen%det%samme,%og%
hvad%er%det%vi%kører%hen%imod%hvis%revisor%revisorforeningen%har%kunden%i%12Y15Y20%år%så%
kunne%det%jo%godt%være%indikationer%på%at%vedkommende%snart%er%ved%at%gå%af,%og%at%han%
faktisk%i%baghånden%har%en%mulig%køber%til%sin%forretning.%Kunne%det%ikke%være%incitament%nok%
til%at%sige,%den%her%forretning%skal%bare%være%rigtig%god.%%
Spørgsmål%18%
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A:%Hvis%vi%så%går%til%spørgsmål%9,%kan%vi%se%ud%fra%besvarelserne%på%vores%spørgeskema%at%
revisor%og%ledelsen%er%enige%om%revisors%rolle%i%forbindelse%med%afdækningen%af%besvigelser.%Er%
det%noget%der%kommer%bag%på%dig?%Ud%fra%din%erfaring%som%revisor?%
%
P:%%Nej,%faktisk%ikke.%Jeg%havde%så%sent%som%i%fredag,%der%havde%jeg%et%regnskabsmøde%med%en%
direktør%for%en%mellem%stor%produktionsvirksomhed,%og%han%havde%for%engang%skyld%læst%sin%
revisionsprotokol%grundigt%i%gennem,%og%så%kom%han%ned%til,%vi%har%et%afsnit%om%
funktionsadskillelse%og%vi%har%et%afsnit%omkring%ledelsens%opmærksomhed%omkring%
besvigelser,%og%så%siger%han,%hold%da%op%du%har%godt%nok%kigget%dig%omkring%med%pinden%i%alle%
hjørner.%Så%siger%jeg%så%det%er%ganske%uforandret%i%forhold%til%hvad%vi%skrev%sidste%år.%Nåhr,%det%
havde%han%så%ikke%lige%været%opmærksom%på.%Så%spørger%jeg%så%om%der%er%noget%han%ikke%kan%
nikke%genkendende%til,%fordi%der%står%jo%også%at%det%er%ledelsens%ansvar%og%ligesom%at%få%
etableret%nogle%kontroller%og%ting%og%sager,%og%så%siger%han%næh,%det%jo%min%forretning%så%
selvfølgelig%er%det%mit%ansvar.%Men%jeg%går%da%ud%fra%at%i%så%gør%opmærksom%på%hvis%der%er%
noget%der%konkret%siger%at%det%skal%forbedres,%og%så%siger%jeg%at%det%kan%du%stole%på%at%det%skal%
vi%nok%gøre,%men%som%vi%netop%også%har%skrevet%at%din%virksomhed,%kaliber,%sammensætningen%
af%din%virksomheden%den%muliggør%altså%ikke%at%du%kan%skærme%100%%af,%så%den%vej%rundt%så%
overrasker%det%mig%ikke.%Vi%har%nogle%ledelser%i%dag%som%udmærket%er%%bekendt%med%det%ansvar%
de%har%som%ledelse.%Og%qua%finanskrisen,%så%snart%vi%er%er%oppe%i%en%stor/mellemstor%
virksomhed,%så%er%der%nok%en%tendens%til%at%der%er%kommet%lidt%flere%professionelle%ind%i%
ledelsen,%de%har%en%lidt%mere%professionel%tilgang%til%det,%og%i%og%med%at%de%har%en%mere%
professionel%tilgang%til%det,%så%er%de%også%mere%bekendt%med%deres%eget%ansvar.%Så%det%svar%
kommer%slet%ikke%bag%på%mig.%%
%
%
Forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
!
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Spørgsmål%17%
%
Spørgsmål%17%
A:%Så,%ja.%Så%du%synes%den%nuværende%regulering%fungere%i%praksis,%og%du%synes%ikke%at%der%er%
noget%der%skal%laves%om.%
P:%nej,%jeg%ser%ikke%noget%behov%for%at%lave%ISA%240,%og%der%er%heller%ikke%rigtig%noget%i%kortene%
der%tyder%på%at%rent%internationalt%er%noget%de%har%fokus%på.%
%
Revisionspåtegningen%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
Holdninger%til%revisors%nuværende%rolle%
%
Forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!!
Spørgsmål%19,%20,%21,%22,%23,%24%
%
Spørgsmål%19%
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A:%Så%hvis%vi%går%videre%til%revisionspåtegningen.%Der%er%du%selv%meget%positiv%overfor%at%den%
skal%ændres%lidt,%hvor%du%blandt%andet%skriver%at%det%skal%skrives%i%en%mere%let%forståeligt%
sprog.%
%
P:%Ja,%det%også%den%bemærkning%jeg%har%skrevet%til%jeres%spørgsmål.%Den%forenkling,%det%jeg%
synes%der%kan%forbedre%det%her.%%Nu%er%vi%jo%bundet%op%igen%af%at%det%er%en%direkte%oversættelse%
af%det%internationale.%Det%man%skal%gå%efter%her,%hvis%man%vil%forventningskløften%til%livs,%det%er%
jo%helt%klart%sprogforenkling,%sprogforenkling,%sprogforenkling.%Fordi,%jeg%tror%det%var%torsdag%i%
sidste%uge%hvor%jeg%var%ude%på%universitet%og%undervise%omkring%de%her%ting%og%sager,%der%
sidder%jo%så%halvdelen%er%praktikere%og%den%anden%halvdel%fuldtidsstuderende,%det%kender%i%jo%
sikkert%også%fra%jer:%Og%så%gik%vi%faktisk%slavisk%igennem%den%her%ISA%700Yerklæring,%hvor%jeg%
siger,%hvad%er%det%konkret%der%bliver%omtalt%her,%kan%i%prøve%at%pege%på%nogle%standarder.%Og%så%
var%der%et%par%stykker%der%kunne%pege%en%lille%smule%på%at%det%måske%var%noget%315%vi%var%inde%
på.%Så%spørger%jeg%om%de%kan%få%øje%på%noget%om%ISA%240,%og%det%synes%de%ikke%lige,%men%det%gør%
der%sådan%set%også,%fordi%der%står%noget%omkring%fejlinformation%baseret%på%besvigelser%og%ting%
og%sager%ikke?%Så%noget%om%revisionsbevis%det%er%ISA%500,%men%det%står%alt%sammen%så%
ekstremt%snørklet%som%vi%knap%nok%selv%forstår%hvad%der%står%i%de%der%påtegninger.%Sådan%
noget%forenkling%ind%i%det%her,%det%er%jo%det%det%handler%om.%Det%handler%ikke%om%at%vi%skal%fylde%
endnu%mere%på.%Der%står%jo%tilstrækkeligt,%og%så%igen%er%vi%tilbage%omkring%jeres%første%
spørgsmål:%Det%står%der%jo%sådan%set%allerede%indirekte.%Det%er%så%den%ene%ting%vi%kan%gøre%om%
at%gøre%det%hele%mere%forståeligt,%og%om%at%det%er%tilstrækkeligt%med%det%indhold%der%er.%Så%kan%
man%sige,%der%skal%vi%måske%have%en%øget%lobbyisme%i%foreninger,%så%man%kommer%lidt%mere%ud%
over%rampen%og%får%forklaret%hvad%er%det%er%for%noget,%hvad%handler%det%om.%Hvad%er%det%de%
gør,%revision,%så%er%der%mange%der%tror%at%revisor%har%været%igennem%det%hele%så%er%der%ingen%
fejl,%men%det%jo%noget%forfærdeligt%bras.%Vi%havde%for%1,5%års%tid%siden%i%forbindelse%med%en%
masse%omkring%Roskilde%Bank%og%alle%de%andre%banker,%så%vores%formand%i%FSR%var%i%nyheder%
for%at%udtale%sig%om%hvordan%det%kunne%være%at%man%havde%afgivet%blanke%påtegninger%når%de%
så%efterfølgende%konkurs.%Og%der%kom%hun,%og%nu%er%hun%jo%desværre%ikke%revisor,%men%der%
kom%hun%med%nogle%ikke%specielt%gode%forklaringer%omkring%hvad%det%er%revisor%laver%og%hvad%
den%blanke%påtegning%er%udtryk%for.%Og%det%er%i%virkeligheden%der%vi%skal%frem%til,%hvad%betyder%
en%blank%påtegning.%Kan%der%stadig%være%fejl,%ja%selvfølgelig%kan%der%stadig%være%fejl.%Hvis%det%er%
det%ledelsen%bevist%går%efter,%at%vildlede,%så%kan%vi%komme%med%nok%så%mange%forbehold%men%vi%
skal%jo%også%have%belæg%for%vores%forbehold.%Og%så%det%der%med%at%gisne%om%man%lever%om%12%
måneder%i%forhold%til%sidste%statusdag,%det%er%jo%også%noget%mærkeligt%noget,%det%svarer%jo%til%at%
jeg%går%til%lægen%og%siger,%okay,%nu%kommer%jeg%til%mit%årlige%eftersyn,%jeg%vil%godt%have%en%
garanti%for,%og%det%er%i%orden%at%det%kun%er%med%95%%sikkerhed,%men%du%skal%stadig%give%mig%en%
garanti%at%jeg%kommer%til%næste%års%tjek%igen.%Det%er%jo%lidt%det%samme,%og%det%kan%man%jo%aldrig%
gå%til%en%læge%og%sige,%fordi%så%kommer%der%alle%mulige%forudsætninger%undervejs,%og%det%
bygger%vi%jo%selvfølgelig%også%ind%i%vores.%
%
Spørgsmål%20%
A:%Hvordan%skal%man%så%formulere%revisionspåtegningen,%hvem%ser%du%som%læseren,%er%det%en%
med%en%regnskabsmæssig%forståelse,%eller%hvor%er%vi%henne?%
P:%Jeg%ser%dem%stadig%som%nogen%med%en%nogenlunde%jævn%regnskabsmæssig%forståelse.%Vi%
bliver%nødt%til%at%lave%en%underlægger%her,%vi%kan%ikke,%lige%meget%hvor%pædagogiks%vi%
håndterer%det%her,%kan%vi%ikke%gå%ned%og%fange%dem%som%ikke%er%ikke%er%kyndig%i%at%læse%
regnskaber.%Man%kan%så%også%sige,%hvad%skal%de%læse%et%regnskab%for.%Vi%skal%fange%dem%som%på%
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et%eller%andet%niveau,%erhvervsfagligt%niveau,%har%en%interesse%og%en%faglig%interesse%i%det.%Dvs.%
andre%der%er%ude%at%give%kredit,%det%kan%være%banker,%men%det%kan%så%også%være%i%
virksomheder%der%siger%fint%nok,%vi%vil%gerne%yde%til%den%her%anden%virksomhed%kredit.%%De%skal%
få%en%fornemmelse%ved%at%læse%regnskabet%og%det%er%jo%i%vores%afsnit%der%hedder%den%udforede%
revision,%det%er%der%vi%skal%være%meget%mere%skarpe%og%have%en%sproglig%forenkling,%som%går%
på:%Hvad%er%en%revision?%Hvordan%planlægger%man%revisionen?%Og%netop%det%der%med%at%vi%
tager%fat%i%de%væsentligste%regnskabsposter,%det%betyder%sådan%set,%alt%andet%lige,%at%der%kan%
være%mindre%væsentlige%regnskabsposter%som%vi%i%princippet%ikke%står%inde%for.%Det%er%jo%igen%
det%der,%de%fleste%har%den%her%total%tilgang%til%en%revision,%at%vi%gør%jo%et%eller%andet%på%samtlige%
regnskabsposter.%Hvorfor%i%al%verden%skulle%vi%gøre%det,%hvis%andre%ikke%tager%en%udgift%i%en%
regnskab%er%ganske%uinteressant,%hvorfor%skal%vi%så%overhovedet%spilde%tid%på%at%gøre%noget%
der.%%
%
Spørgsmål%21%
A:%Så%i%den%forbindelse%vil%du%så%se%som%en%fordel%at%man%måske%går%ind%og%forklare%
væsentlighedsniveauet%i%revisionspåtegningen,%som%de%også%forslår%blandt%andet?%
P:%Ja,%både%ja%og%nej%fordi%det%der%med%at%forklare%en%helt%masse%ting%og%sager,%det%synes%jeg%
måske%er%farligt%i%selve%påtegningen,%men%så%skulle%man%måske%gå%en%anden%vej,%hvor%man%
siger,%fint%nok,%så%skal%vi%enten%via%erhvervsstyrelsen%eller%via%revisorforeningens%hjemmeside,%
der%skal%man%have%et%offentlige%link%til%hvor%man%kan%gå%ind%og%læse,%hvad%betyder%de%her%
forskellige%ting%og%sager,%godt%så%skulle%man%lave%det%lovpligt%i%påtegningen%og%lave%en%
henvisning%til%at%man%har%fastsat%noget%væsentlighed%og%så%videre%ud%fra%en%risikovurdering,%og%
de%to%begreber%der,%der%henviser%vi%så%direkte%til%et%eller%andet%offentligt%tilgængelig%sted%hvor%
folk%kan%sige%okay%hvad%betyder%det%sådan%helt%konkret,%hvordan%er%det%typisk%at%revisor%laver%
en%væsentlighedsbetragtning,%hvordan%er%det%revisor%typisk%laver%en%risikovurdering,%hvad%er%
det%der%ligger%til%grund%inden%for%det.%Og%så%kunne%man%der,%også%den%vej%rundt%dykke%dybere%
ned%i%det,%og%sige%at%så%har%folk%da%adgangen.%I%øjeblikket%skal%vi%give%regnskabslæseren%en%
faglig%adgang%via%vores%påtegning%alene,%og%det%er%de%jo%netop%er%grundstenen%i%at%man%
internationalt%siger,%nu%skal%vi%have%bygget%meget%mere%på%den%der%påtegning,%så%vi%får%
forklaret%alt%muligt,%men%det%ender%jo%med%at%påtegningen%i%sig%selv%bliver%en%helt%lærerbog.%%
%
Spørgsmål%22%
A:%Ja,%fordi%det%er%jo%lidt%sjovt%fordi%at%EU%kommissionen%siger%at%den%kun%skal%fylde%4%sider.%
Men%man%tænker%jo%lidt%hvordan%det%kun%kan%komme%til%af%lyde%4%sider%hvis%man%skal%have%alt%
det%her%ekstra%med.%
P:%Ja,%fordi%så%vil%vi%blive%kritiseret%for%at%der%et%eller%andet%som%vi%alligevel,%og%som%vi%egentlig%
også%burde%have%med.%Men%til%sammenligning,%da%jeg%startede%i%branchen,%der%fylde%
påtegningen%altså%4%linjer.%Og%det%vigtige%der%var%at%vi%skrev%vi%havde%udført%revisionen%af%den%
pågældende%enhed,%og%at%revisionen%medførte%at%regnskabet%giver%et%retvisende%billede,%at%vi%
ingen%bemærkninger%har%punktum.%Det%er%jo%også%set%med%øjnene%i%dag%alt%for%kort,%men%det%
siger%lidt%om%hvor%vi%er%på%vej%hen.%Jeg%synes%grænsen%er%ved%at%være%nået%nu%her.%
%
Spørgsmål%23%
A:%Så%du%syne%så%faktisk%at%hvis%man%ser%på%det,%at%nogle%af%de%her%forslag%som%EU%
kommissionen%kommer%med%og%som%IAASB%kommer%med%er%%
P:%De%kan%sagtens%bruges,%de%skal%bare%ind%i%en%anden%form,%hvor%det%ikke%nødvendigvis%alt%vi%
skal%proppe%ind%i%påtegningen,%fordi%jo%længere%den%bliver,%jo%mere%sikker%kan%vi%være%på%at%
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regnskabslæserne%ikke%læser%det.%Hvis%bare%vi%sender%en%protokol%på%xYantal%sider%til%ledelsen%
så%er%vi%også%helt%sikker%på%at%de%ikke%læser%den.%
%
Spørgsmål%24%
A:%okay%så%bare%henvise%til%det?%
P:%Ja,%henvisning,%og%ikke%noget%med%at%henvise%til%den%enkelte%virksomheds%hjemmeside,%så%
fortolker%de%enkelte%firmaer%på%tingene.%Det%skal%være%til%et%centralt%sted.%Hvis%man%ikke%kan%
blive%enige%om%foreningen,%nu%hvor%det%i%Danmark%er%det%ikke%det%store%problem%at%henvise%til%
foreningen,%fordi%99%%af%godkendte%er%medlem,%men%fx%i%vores%Storbritannien%har%vi%to%
revisorforeninger,%så%der%vil%man%få%et%problem.%Men%hvis%man%kigger%danske%forhold,%og%hvis%
man%generelt%skulle%kigge%EU%forhold,%så%det%pågældende%ministerium%som%har%resort%område%
de%har%lige%som%pligt%til%at%offentliggøre%de%her%ting,%så%regnskabslæser%kan%linke%direkte,%og%
vores%pligt%ligger%så%i%at%vi%skal%henvise%til%den%konkrete%hjemmeside.%Det%kunne%jeg%godt%se%
som%en%løsning,%den%vej%rundt%er%de%jo%at%imødekomme%de%internationale%forslag%mest%muligt.%
%
%
Skat%og%afgifter%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Spørgsmål%25,%26,%28%
%
Spørgsmål%25%
A:%Spændende.%Nu%tror%jeg%at%vi%kom%rimeligt%meget%omkring%spørgsmålene%til%
revisionspåtegningen.%Så%nu%skal%vi%videre%til%skat%og%afgifter.%Der%kan%vi%se%ud%fra%besvarelsen%
at%du%positiv%overfor%ideen%om%at%indfør%krav%om%at%revisor.%Ej,%hvis%vi%lige%tager%den%første,%
undskyld.%Om%du%synes%den%nuværende%regulering%af%skat%og%afgifter%er%tilstrækkelig?%
P:%Lige%da%jeg%læste%det,%så%sad%jeg%og%tænkte%på%om%jeg%svaret%forkerte%på%de%efterfølgende%
spørgsmålene.%Fordi%den%nuværende%regulering%synes%jeg%egentlig%er%tilstrækkelig,%fordi%man%
kan%sige%når%vi%udføre%en%revision,%så%regulering%sådan%set%passende%at%vi%skal%regulere%den%
slag%ting,%i%og%med%at%vi%har%en%supplerende%oplysningspligt%i%de%tilfælde%hvor%der%er%
uoverensstemmelse,%så%det%matcher%fint%nok%til%RL%§%16%om%offentlighedens%
tillidsrepræsentant,%så%jeg%synes%egentlig%at%reguleringen%er%passende%i%dag.%Man%kan%sige%at,%
jeg%svarede%en%lille%smule%hurtigt%på%de%efterfølgende%spørgsmål,%fordi%det%bliver%en%lille%smule%
skævt%og%en%lille%smule%mærkelig%fordi%at%når%vi%er%som%agerer%som%revisor%men%hvor%vi%kun%
afgiver%en%review%påtegning,%så%er%er%vi%jo%stadig%omfattet%af%begrebet%offentlighedens%
tillidsrepræsentant%RL%§%16,%går%vi%så%over%i%erklæringsbekendtgørelsen,%så%har%vi%jo%direkte%
forbud,%så%forbryder%vi%jo%i%forhold%til%RL%§%30%tavshedspligt%hvis%det%er%vi%giver%en%oplysning%
om%at%virksomheden%ikke%afregner%sine%skatter%rettidigt%i%overensstemmelse%med%reglerne%og%
sådan%nogle%ting.%Der%synes%jeg%at%vi%har%en%konflikt%mellem%bestemmelserne,%og%det%er%nok%
særligt%det%jer%opponerer%imod%i%mit%svar,%det%er%så%snart%vi%bevæger%os%væk%fra%høj%grad%af%
sikkerhed,%så%er%der%ikke%overensstemmelse%længere.%%
%
Spørgsmål%26%
A:%Men%vores%afhandling%har%mest%fokus%på%høj%grad%af%sikkerhed.%
%
P:%Og%der%finder%jeg%egentlig%at%bestemmelserne%er%tilstrækkelige%i%den%form%som%de%har.%Så%jeg%
mener%at%det%er%fint%nok%at%der%ikke%har%nogen,%om%der%skulle%laves%en%speciel%ISA%rettet%mod%
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det%her.%Det%mener%jeg%ikke%at%der%skal,%det%mener%jeg%ikke%der%skal%fordi%man%kan%sige%at%den%
del%af%det%er%jo%bygget%ind%i%bilaget%til%særlige%yderligere%særlige%danske%krav,%der%er%det%bygget%
ind,%og%så%ligger%det,%måske%ikke%så%præcist,%men%jeg%synes,%og%jeg%er%i%hvert%fald%opdraget%med%i%
branchen,%i%og%med%at%man%er%offentlighedens%repræsentant,%skal%man%jo%ikke%se%ensidigt%på%
virksomhederne%så%skal%man%også%se%på%om%virksomhederne%overholder%deres%forpligtelser%og%
i%særdeles%hed%i%forhold%til%samfundet%og%dermed%skat%og%afgifter.%
%
Spørgsmål%28%
A:%Okay,%%
P:%Jeg%ved%ikke%om%det%var%svar%hele%vejen%rundt,%men%overordnede%omkring%det%her%med%
skatter,%så%synes%jeg%at%reguleringen%er%passende%som%den%er%nu%i%forhold%til%når%vi%afgiver%
erklæringer%med%høj%grad%af%sikkerhed,%også%dem%i%forhold%til%den%nye%standard,%men%der%er%
den%jo%kommet%ind%som%konkret%punkt,%men%at%man%skal%foretage%kontrol%af.%
%
%
Forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Spørgsmål%27%
%
Spørgsmål%27%
A:%Så%du%ser%ikke%en%ny%ISA%som%går%ind%kun%omhandler%revision%af..%
P:%Nej,%det%mener%jeg%ikke%at%der%er%behov%for.%Igen%skal%vi%passe%på%at%vi%ikke%få%lavet%for%mange%
af%de%her%ting.%Det%kan%jeg%sammenlige%en%lille%smule%med%at%jeg%havde%en%studerende%der%skrev%
afhandling%i%regnskab%indenfor%minevirksomhed,%og%påstanden%var%lidt%at%der%var%behov%for%en%
standard%for%minevirksomheder,%og%så%siger%jeg,%standardudstedelsen%går%jo%ikke%på%noget%
branchespecifik%generelt,%og%hvis%man%først%begynder%og%lave%nogle%branchespecifikke,%det%var%
så%IFRS%i%det%her%tilfælde,%hvor%går%grænsen%så,%hvornår%er%nok,%nok,%skal%vi%så%også%have%en%for%
detailhandel,%skal%vi%have%en%for%en%gros%virksomheder,%skal%vi%have%en%for…så%et%eller%andet%
sted%skal%vi%jo%stræbe%efter%at%både%vores%revisionsaktiviteter%men%også%vores%
regnskabsaktiviteter%de%kan%holdes%indenfor%nogle%generelle%rammer,%fordi%hvis%man%først%
specifikt%begynder,%så%bevæger%vi%også%væk%fra%at%være%generelist%revisor,%og%det%er%jo%allerede%
kommet%lidt%ind%under%huden%i%forhold%til%det%med%at%være%bank%revisor.%
%
%
Revision%af%ITYsystemer%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%%
%
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Spørgsmål%18,%i%midten,%29,%30,%31,%34%
%
Spørgsmål%18,%omkring%kontrol%af%interne%kontroller.%
P%referere%en%samtale%med%ledelsen.%Det%er%ledelsens%ansvar%og%ligesom%at%få%etableret%nogle%
kontroller%og%ting%og%sager,%og%så%siger%han%næh,%det%jo%min%forretning%så%selvfølgelig%er%det%mit%
ansvar.%Men%jeg%går%da%ud%fra%at%i%så%gør%opmærksom%på%hvis%der%er%noget%der%konkret%siger%at%
det%skal%forbedres,%og%så%siger%jeg%at%det%kan%du%stole%på%at%det%skal%vi%nok%gøre,%men%som%vi%
netop%også%har%skrevet%at%din%virksomhed,%kaliber,%sammensætningen%af%din%virksomheden%
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den%muliggør%altså%ikke%at%du%kan%skærme%100%%af,%så%den%vej%rundt%så%overrasker%det%mig%
ikke.%Vi%har%nogle%ledelser%i%dag%som%udmærket%er%%bekendt%med%det%ansvar%de%har%som%
ledelse.%
%
Spørgsmål%29%
A:%Så%synes%jeg%du%kom%meget%godt%rundt%omkring%det.%SÅ%hvis%vi%går%videre%til%revision%af%IT%
systemer.%
P:%Hvis%jeg%ser%ud%fra%spørgsmål%18,%hvis%jeg%ser%ud%fra%den%måde%jeg%praktiserer%på%i%dag,%så%
deltager%i%et%eller%andet%omfang%i%IT,%i%revision%af%IT%systemer%også,%vi%har%primært%små%og%
mellem%store%virksomheder,%og%så%få%store%virksomheder,%og%deres%IT%systemer%står%ikke%
nødvendigvis%alene,%så%der%er%stadigvæk%nogle%manuelle%processer,%så%man%kan%stadig%køre%en%
virksomhed%selvom%IT%systemerne%måtte%gå%ned.%Og%den%vej%rundt%så%må%jeg%sige%at%IT%føles%
som%gøre%at%man%reducere%styrken%omkring%revision%af%IT%systemer%isoleret%set.%Men%den%
kommer%selvfølgelig%stadig%væk%ind%over%når%man%skal%have%en%tilgang%til%at%revidere%
omsætning,%eller%reviderer%hvordan%løn%bliver%skabt%og%så%videre.%Så%derfor%foretager%vi%
selvfølgelig%noget%IT%revision,%som%selvfølgelig%går%på%at%revision%af%log%systemer%og%
adgangskontroller%også%sådan%nogle%tinge.%Så%jeg%deltager%i%det.%%
%
Spørgsmål%30%
A:%Du%benytter%måske%ikke%IT%specialister?%
P:%jo,%fordi%jeg%har%så%en%fortid%fra%KPMG%hvor%jeg%havde%med%meget%store%virksomheder%at%
gøre,%og%der%brugte%vi%IT%afdelingen.%
%
Spørgsmål%31%
A:%Så%hvis%vi%går%videre%til%spørgsmål%19,%hvordan%afgør%du%at%IT%specialister%er%nødvendige.%
P:%det%er%jo%netop%når%vi%er%ovre%i%komplekse%systemer,%altså%komplekse%skræddersyede%
systemer,%her%har%vi%brug%for%nogen%der%har%IT%ekspertise%for%at%kunne%se%alle%hullerne.%Det%er%
komplekse%systemer,%og%en%anden%ting%er%når%man%siger%at%væsentlige%dele%af%virksomheden%er%
afhængig%af%at%de%her%systemer%er%generer%rigtige%data.%I%de%to%tilfælde%ser%jeg%helt%sikkert,%at%
der%skal%jeg%helt%sikker%ind%over%og%ofte%ved%hjælp%af%IT%specialister.%
%
Spørgsmål%34%
A:%Så%man%kan%sige%at%effekten%går%lidt%af%den?%
P:%fuldstændig,%det%er%bare%for%at%vise%noget%i%forhold%til%kontrollen,%altså%kvalitetskontrollen.%
Min%åbenlyse%påstand%det%er%når%man%hyre%IT%revisorer%i%de%store%virksomheder%i%dag,%og%jeg%
ved%godt%at%det%er%farlig%påstand%at%komme%med,%men%det%er%stadigvæk%min%påstand.%Når%man%
hyrer%de%her%IT%specialister%til%at%foretage%en%eller%anden%udsøgt%IT%revision,%så%er%det%for%at%
holde%ryggen%fri,%men%det%er%ikke%for%at%lige%som%for%at%evaluere%på%det.%Evalueringsfasen%
mangler%simpelthen%fordi%der%er%en%berøringsangst%og%der%er%en%kommunikationsbrist%mellem%
de%to%funktioner.%
%
Forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Spørgsmål%32,%33,%35,%36%
%
Spørgsmål%32%
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A:%Hvis%vi%går%videre%til%spørgsmål%20%omkring%efteruddannelse%af%revisorer%inden%for%IT%
systemer,%har%du%svaret%at%neutralt.%%
P:%Ja,%og%det%jo%fordi%at%det%en%sådan%lille%smule,%desværre,%en%lille%smule%interesse%spørgsmål,%
fordi%når%man%udbyder%et%kursus%fokuseret%på%revision%af%IT%systemer%eller%IT%revision,%så%er%
tilmeldings%procenten%meget%lav.%Både%fordi%at%man%har%ældre%skare%godkendte%revisorer%men%
også%fordi%at%de%yngre%revisorer,%enten%synes%de%at%de%har%kendskabet,%eller%også%er%på%et%felt%at%
det%bliver%for%teknisk,%det%kan%jeg%ikke%finde%ud%af.%Fordi%tit%og%ofte%dem%der%kommer%og%
underviser%på%de%her%kurser,%er%folk%der%er%mere%IT%folk%end%det%er%revisorer.%Og%jeg%ved%det%
sådan%af%egnen%erfaring,%fordi%jeg%skal%køre%et%kursus%her%i%efteråret%for%en%revisorforening,%
omkring%IT%revision,%og%der%har%vi%netop%prøvet%at%lave%den%drejning%og%sige%at%det%er%revisorer%
der%kommer%og%underviser%revisorer%i%it%revision.%Hvor%vi%prøver%at%tage%det%fra%hoften%og%så%
fremdeles,%hvad%er%kerne%problemstillingen%i%det%her.%Men%helt%klart,%jeg%vil%ikke%sige%der%bør%
være%et%krav%om%øget%efteruddannelse%af%det,%men%vi%må%bare%erkende%at%de%fleste%
virksomheder%i%et%eller%andet,%nogle%gange,%betydeligt%omfang%og%vi%negligere%det%nok%lidt%for%
meget.%Men%vi%ved%også%hvordan%det%går%når%det%er%vi%laver%nogle%krav,%så%bliver%folk%bare%
genstridige.%Så%det%vil%ikke%lokke%mange%i%mål.%Man%kan%sige%at%dem%der%udbyder%kurserne%
måske%skal%være%bedre%til%at%sige%at%vi%skal%ikke%have%nørder%til%at%undervise%i%det,%undskyld%
udtrykket,%vi%skal%have%dem%til%dagligdag%der%sidder%og%bruger%de%her%ting.%%
%
Spørgsmål%33%
A:%Så%udbyderne%skal%være%bedre%til%og%lige%som%formidle%revisorerne,%det%vil%være%en%fordel%
dem%at%tage%en%efteruddannelse%inden%for%det,%og%det%skal%spændende%kurser.%
P:%ja,%netop%hvor%man%siger%det%der%kan%man%forholde%sig%til.%Så%snakker%man%lidt%om%hvad%kan%
der%være%at%sjove%ting%og%sager%når%man%bruger%en%NavisionYløsning,%er%der%noget%vi%skal%være%
opmærksom%på%her,%er%der%nogen%der%har%gjort%sig%nogle%erfaringer,%der%er%nogle%potentielle%
fejlmuligheder.%Så%det%sådan%lidt%mere%så%vi%får%det%ned%på%jorden.%Og%det%er%jo%sådan%set,%hvis%vi%
går%hurtigt%hopper%videre%til%21%omkring%det%der%med%kommunikationen.%Jeg%synes%egentlig%
kommunikationen,%det%er%i%hvert%fald%min%erfaring,%at%kommunikationen%mellem%generelist%
revisoren%og%IT%revisoren/specialisten%den%er%sådan%set%fin%nok%fra%start%af.%Problemet%er%
måske%bare%lidt%at%når%vi%så%laver%den%her%kommunikation%når%vi%giver%et%opdrag%til%vore%it%
revisorer,%så%fordi%at%vi%ikke%har%den%indgående%kendskab%til%det,%så%bliver%ikke%skarpe%nok,%og%
så%går%de%i%gang%med%at%undersøge%alle%mulige%sager,%og%så%får%vi%nogle%meldinger%tilbage%om%
ting%og%sager%som%måske%bliver%meget%fagterm%orienteret,%hvor%man%siger%hold%da%op,%så%er%det%
sikkert%godt%nok%alt%det%her.%Så%det%bliver%den%hurtige%konklusion%af%det.%Jeg%kan%huske%at%jeg%
sad%som%revisor%i%en%stor%milliardforretning,%hvor%vi%havde%nogle%produktionsprocesser%og%ting%
og%sager,%hvor%det%var%rent%IT%styret,%også%når%der%skulle%generes%ordre,%ordrebekræftelse,%
faktura,%så%det%hele%var%afhængigt%af%at%it%systemet%der%styrede%produktionen,%gav%de%rigtige%
meldinger%i%den%software%del%der%havde%med%finans%at%gøre.%Noget%af%eksistens%for,%altså,%
eksisterer%den%her%omsætning%overhovedet,%kan%vi%stole%på%den,%ikke?%Og%de%havde%vi%prøvet%at%
give%it%revisionen%et%opdrag,%og%den%melding%vi%fik%tilbage%var%en%4Y5%siders%rapport%med%
potentielle%fejlmulighed,%indeks%af%fejlmuligheder,%fejlmarginer,%det%lød%ekstremt%kompliceret,%
og%hvor%vi%lænede%os%lidt%tilbage%og%kiggede%lidt%på%hinanden%og%sagde,%de%siger%vel%egentlig%at%
det%er%godt%nok.%Og%det%synes%jeg%lidt%at%min%erfaring%siger%mig,%at%det%er%der%hvor%vi%ender,%
fordi%den%praktiserende%revisor%slutter%egentlig%af%med%at%vi%har%gjort%noget,%så%mon%ikke%det%
går%nok%alt%sammen.%Altså%folk%ude%omkring%hvis%kontrollen%kommer,%så%kan%de%se%at%vi%har%
hyret%de%her%folk,%og%vi%har%læst%den%fordi%vi%har%sat%vores%initialer%og%hokus%pokus.%%
%
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Spørgsmål%35%
A:%Hvordan%tænker%du%så%at%man%kan%forbedre%det??%
P:%Det%kan%man%jo%forbedre%på%den%måde,%at%lige%så%vel%som%i%alle%andre%scenarier%hvor%man%
starter%en%revisionssag%op,%så%er%det%jo%ikke%kun%revisionsteamet%der%skal%sidde%med%rundt%om%
bordet,%og%sige%du%tager%dig%af%de%her%forhold%her,%go%du%skal%nok%have%særligt%fokus%på%om%de%
har%efter%betalt%efter%perioden,%og%du%som%skal%tage%dig%af%lageret%du%skal%lige%sørge%for%at%vi%får%
lavet%den%her%fysiske%kontrol.%Det%er%fint%nok%at%vi%sidder%og%snakker%om%de%her%sager,%men%
lederen%af%det%IT%team%der%skal%på,%skal%jo%med%på%det%team%møde,%så%de%lige%som%kan%høre%hvad%
det%er%vi%snakker%om%når%vi%snakker%den%almindelige%revisionsrisiko%når%vi%snakker%lager%og%så%
videre,%og%så%kan%vi%sige%okay,%kære%itYrevisor%skal%du%ikke%gå%med%en%tur%rundt%når%vi%laver%den%
fysiske%kontrol%af%varlageret,%så%kan%du%jo%se%hvad%for%nogle%processer%det%er%der%foregår,%og%
måske%få%øje%på%de%it%processer%der%er.%Så%den%vej%rundt%skal%vi%fremme%kommunikationen%på%et%
meget%tidligt%tidspunkt,%det%skal%vi%ikke%være%i%11.%Time%og%sige%gud%ja%vi%skal%også%have%it%
revisorerne%ind%over.%
%
Spørgsmål%36%
A:%Så%det%er%begge%veje?%At%generelist%revisor%skal%være%bedre%til%at%forstå%de%her%IT%termen,%
men%også%at%IT%specialisten%skal%være%bedre%til%at%forstå%hvordan%man%bruger%IT%revisionen%i%
praksis?%
P:%Og%ja,%go%vi%skal%måske%være%mere%målrettet%i%vores%opgavestillelse,%og%sige%okay%kære%IT%
revisor,%det%er%konkret%det,%det%og%det%at%ud%skal%undersøge.%Din%rapport%du%sender%retur%til%
også%skal%klokkeklart%komme%med%i%punkt%form%de%steder%du%ser%en%potentiel%og%væsentlig%
fejlrisiko.%Punkt%2,%en%evaluering%som%ligesom%kan%være%af%rådgivende%karakter,%hvor%man%
måske%skulle%styrke%it%funktionen.%Så%noget%mere%målrettet,%og%at%de%deltager%noget%mere%i%
teammødet%til%at%starte%med,%og%hvis%IT%revisorerne%siger%det%forstår%jeg%ikke%en%rygende%fis%af,%
så%har%man%lige%som%muligheden%for%at%uddybe,%og%sige%det%er%det%her%det%handler%om,%det%er%
det%jeg%synes%at%der%kunne%være%et%problem.%Kommunikation%det%er%sådan%set%vejen%frem.%%
%
Kategorier%
%
Going%concern%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Per%synes%at%der%har%været%mere%fokus%på%going%concern%igennem%de%seneste%år,%bl.a.%ved%at%
Erhvervsstyrelsen%kommer%med%en%løftet%pegefinger%om%at%revisorer%skal%være%ekstra%
opmærksomme,%dette%gør%FSR%også.%%
Per%synes%det%er%noget%pjat%at%organisationerne%gør%opmærksom%på%fokusområder.%%
Per%mener%at%man%ikke%behøver%at%øge%fokus,%da%man%som%en%selvfølge%har%fokus%på%going%
concern.%%
Per%mener%at%revisorer%er%blevet%lidt%hurtigere%til%at%reagere%på%nogle%indikationer%omkring%
going%concern,%herunder%også%ham%selv.%
Per%synes%at%reguleringen%er%tilstrækkelig%i%dag.%
Men%han%synes%ikke%at%revisors%evner%til%at%vurdere%going%concern%er%tilstrækkelig%i%dag.%%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Per%synes%ikke%at%revisor%skal%øge%fokus%på%going%concern%i%fremtiden,%og%han%mener%heller%
ikke%at%man%skal%udvide%begrebet%going%concern.%Han%mener%at%hvis%revisor%forholder%sig%til%
den%nuværende%regulering,%så%er%det%tilstrækkeligt.%%
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Per%synes%at%revisorer%skal%tage%efteruddannelse%indenfor%going%concern,%for%at%forbedre%deres%
evner%til%at%vurdere%going%concern.%%
Per%mener%ikke%at%revisors%vurdering%af%going%concern%skal%medtages%i%revisionspåtegningen%
som%IAASB%forslår.%%
%
Uafhængighed%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Per%synes%at%den%nuværende%regulering%indenfor%uafhængighed%fungere%tilfredsstillende%i%dag.%%
Per%mener%at%det%er%op%til%revisors%egen%professionel%adfærd%at%bevare%uafhængigheden.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle! !
Per%synes%at%den%nuværende%regulering%er%passende,%hvormed%han%ikke%synes%at%der%skal%
implementeres%yderligere%detailregulering,%herunder%EU%forslag%om%tvungen%rotation%m.v.%Han%
mener%at%det%er%op%til%den%enkelte%revisors%egen%professionelle%adfærd,%samt%
revisionsfirmaernes%egne%interne%politikker%at%bevare%uafhængigheden.%%
%
Besvigelser%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle! !
Per%synes%ikke%at%revisorer%generelt%er%gode%nok%til%at%indberette%besvigelser,%han%har%selv%
gjort%det%op%til%flere%gange.%
Per%mener%at%man%som%revisor%skal%huske%at%bevare%fokus%på%besvigelser,%også%selvom%man%har%
revideret%den%samme%kunde%op%i%til%flere%år.%%
Per%forventer%at%revisor%har%øget%fokus%på%besvigelser%efter%finanskrisen.%%
Per%synes%at%den%nuværende%regulering%fungerer%tilfredsstillende%i%dag.%%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Per%forventer%ikke%at%revisor%øger%fokus%på%afdækningen%af%besvigelser%i%fremtiden,%dette%synes%
han%heller%ikke%revisor%skal.%%
Per%ser%ikke%noget%behov%for%at%ændre%ISA%240%i%fremtiden.%
%
Revisionspåtegningen%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Per%synes%at%revisionspåtegningens%nuværende%indhold%er%tilstrækkelig.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Per%synes%at%revisionspåtegningen%skal%være%mere%informativ%i%fremtiden.%Herunder%mener%
han%at%der%skal%ske%en%sprogforenkling.%Men%han%mener%ikke%at%den%skal%udvides,%men%den%skal%
gøres%mere%forståelig.%Men%han%mener%stadig%at%læseren%skal%ses%som%en%person%med%en%jævn%
regnskabsmæssig%forståelse,%da%han%ikke%mener%at%man%kan%skrive%en%revisionspåtegning%
således%at%en%ikke%kyndig%i%at%læse%regnskaber%kan%forstå%den.%%
Per%forslår%at%man%forklare%de%regnskabstekniske%begreber,%enten%via%erhvervsstyrelsens%eller%
revisorforeningens%hjemmeside,%hvormed%man%i%revisionspåtegningen%kan%henvise%til%de%her%
forklaringer,%for%på%den%måde%at%gøre%revisionspåtegningen%mere%forståelig.%På%den%måde%er%
Per%positiv%overfor%nogle%af%de%forslag%som%EU%kommissionen%og%IAASB%kommer%med,%så%
længe%det%ikke%gør%revisionspåtegningen%længere,%da%han%mener%at%så%risikere%man%at%
regnskabslæseren%ikke%læser%den.%
Løsningen%er%at%man%henviser%til%et%centralt%sted,%ikke%den%enkelt%virksomheds%egen%
hjemmeside,%da%de%dermed%har%mulighed%for%at%fortolke%på%tingene.%%
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%
Skat%og%afgifter%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle! !
Per%synes%at%den%nuværende%regulering%indenfor%revision%af%skat%og%afgifter%er%tilstrækkelig.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle! !
Per%synes%ikke%at%der%skal%indføres%nogle%krav%om%at%revisor%skal%kontrollere%om%skat%og%
afgifter%er%indberettet%korrekt,%da%han%synes%at%det%er%bygget%ind%i%de%yderligere%særlige%danske%
krav.%%
Per%synes%ikke%der%skal%indføres%en%ny%ISA,%som%kun%omhandler%revision%af%skat%og%afgifter.%Da%
han%synes%det%bliver%for%specifikt,%i%forhold%til%at%ISA’erne%er%internationale.%
%
Revision%af%ITYsystemer%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle! !
Per%synes%at%revisor%at%generalistrevisors%forståelse%af%ITYsystemers%opbygning%er%
tilstrækkelig%i%dag.%(spørgeskema)%
Per%påstår%at%når%revisor%hyre%en%ITYrevisor%i%de%store%virksomheder%i%dag,%så%er%det%for%at%
holde%ryggen%fri,%men%de%evaluere%ikke%på%ITYrevisorens%handlinger.%%Per%synes%at%
evalueringsfasen%mangler,%hvilket%skyldes%at%der%er%en%berøringsangst%og%der%fordi%der%er%en%
kommunikationsbrist%mellem%ITYrevisoren%og%generalist%revisoren.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Per%synes%at%der%skal%være%et%krav%om,%at%revisor%skal%tage%efteruddannelse%i%revision%af%ITY
systemer%i%fremtiden.%
Per%synes%at%kommunikationen%mellem%generelist%revisoren%og%IT%revisoren%er%fin%nok%fra%
starten%af.%Men%revisorer%er%ikke%skarpe%nok%til%at%kommunikere%til%ITYrevisoren,%hvad%det%er%
de%gerne%vil%at%ITYrevisoren%præcis%undersøger,%hvilket%resultere%i%at%ITYrevisors%undersøgelse%
bliver%for%omfattende,%og%så%mister%generalistrevisoren%overblikket,%og%stoler%blidt%på%ITY
revisorens%arbejde.%Generalistrevisoren%står%hermed%tilbage%med%den%holdning,%at%de%gjorde%et%
forsøg,%og%så%skal%det%nok%gå%alt%sammen.%%
Per%mener%at%man%i%fremtiden%kan%forbedre%revisionen%af%ITYsystemer,%ved%at%ITYrevisoren%
kommer%med%til%revisionsplanlægningen%helt%fra%starten%af,%hvormed%man%bedre%for%
kommunikeret%og%fordelt%opgaver%ud.%%
Per%mener%at%generalistrevisoren%skal%være%bedre%til%at%målrette%opgaven,%samt%få%en%bedre%
forståelse%indenfor%IT.%%Men%ITYrevisorerne%skal%også%få%en%større%forståelse%for%revision,%samt%
være%bedre%til%at%kommunikere.%%
%
Axial%kodning%
%
Going%concern%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Per%synes%at%revisor%har%et%tilstrækkeligt%fokus%på%going%concern,%da%han%mener%at%den%
nuværende%reguleringen%er%tilstrækkelig.%Men%han%synes%ikke%at%revisors%evner%til%at%vurdere%
going%concern%er%tilstrækkelig%i%dag:%Konsekvens:%Per%synes%ikke%at%revisor%nuværende%rolle%er%
tilstrækkelig.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
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Per%synes%ikke%at%revisor%skal%øge%fokus%på%going%concern%i%fremtiden,%da%han%synes%at%
reguleringen%er%tilstrækkelig,%men%han%synes%ikke%at%revisors%evner%til%at%vurdere%going%
concern%er%tilstrækkelig,%for%at%forbedre%deres%evner,%skal%revisorer%tage%efteruddannelse%
indenfor%going%concern.%Konsekvens:%Per%synes%at%revisors%evner%til%at%vurdere%going%concern%i%
fremtiden%skal%forbedres%via%efteruddannelse.%
%
Uafhængighed%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Per%synes%at%den%nuværende%regulering%inden%for%uafhængighed%fungere%tilfredsstillende%i%dag,%
han%mener%at%det%er%op%til%revisors%egen%professionelle%adfærd%at%bevare%uafhængigheden.%
Konsekvens:%Per%synes%at%revisors%nuværende%rolle%i%forhold%til%uafhængighed%er%tilstrækkelig.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Per%forventer%mener%at%den%nuværende%regulering%er%tilstrækkelig,%han%synes%ikke%at%EU’s%
forslag%om%uafhængighed%ved%gavne%revisors%rolle.%Konsekvens:%Per%ser%revisors%fremtidige%
rolle%i%forhold%til%uafhængighed%uændret.%
%
Besvigelser%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Per%synes%at%den%nuværende%regulering%af%besvigelser%fungere%tilfredsstillende.%Han%forventer%
at%revisor%har%øget%fokus%på%besvigelser%siden%finanskrisen,%men%han%forholder%sig%kritisk%til%
revisors%indberetning%af%besvigelser.%Konsekvens:%Pers%holdning%til%revisors%nuværende%rolle%
er%tilstrækkelig.%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Per%ser%ikke%et%behov%for%ændringer%af%reguleringen,%han%%hverken%forventer%eller%synes%at%
revisor%skal%øge%fokus%på%besvigelser%i%fremtiden.%Konsekvens:%Per%forventer%og%synes%at%
revisors%fremtidige%rolle%ikke%ændres%i%forhold%til%den%nuværende.%
%
Revisionspåtegning%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Per%synes%at%revisionspåtegningen%nuværende%indhold%er%tilstrækkelig,%men%har%synes%ikke%at%
den%er%letlæselig.%Konsekvens:%Per%synes%at%revisors%nuværende%rolle%i%forhold%til%
revisionspåtegningen%er%tilstrækkelig,%dog%mener%han%at%revisor%godt%kunne%formulere%
revisionspåtegningen%mere%klart.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Per%synes%at%revisionspåtegningen%skal%være%mere%informativ%i%fremtiden,%herunder%mener%
han%at%der%skal%ske%en%sprogforenkling.%Derudover%forslår%han%at%der%skal%være%mulighed%for%at%
henvise%til%forklaringer%på%regnskabstekniske%termer.%Hvormed%han%er%positiv%over%for%nogle%
af%de%forslag%som%EU%kommissionen%og%IAASB%kommer%med.%Konsekvens:%Revisors%fremtidige%
rolle%i%forhold%til%revisionspåtegningen%er%at%gøre%den%mere%forståelig.%%
%
Skat%og%afgifter%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Per%synes%at%den%nuværende%regulering%er%tilstrækkelig,%han%forventer%at%revisor%kontrollere%
at%skat%og%afgifter%indberettes%korrekt.%Konsekvens:%Pers%forventninger%til%revisors%nuværende%
rolle%er%at%revisor%kontrollere%at%skat%og%afgifter%indberettes%korrekt.%
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%

Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Per%synes%ikke%at%der%skal%indføres%nogle%krav%om%at%revisor%skal%kontrollere%at%skat%og%afgifter%

indberettes%korrekt,%han%synes%det%er%indarbejdet%i%den%danske%lovgivning.%Dermed%synes%han%

heller%ikke%at%der%skal%laves%nogen%konkret%ISA%eller%dansk%regnskabsvejledning%til%området.%

Konsekvens:%Per%forventninger%og%holdninger%til%revisors%fremtidige%rolle%er%at%revisor%

kontrollere%at%skat%og%afgifter%indberettes%korrekt,%men%han%synes%ikke%der%skal%sættes%direkte%

krav%herom.%

%

Revision%af%ITYsystemer%

Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Per%synes%ikke%at%kommunikationen%mellem%generalistrevisoren%og%ITYrevisoren%er%

tilstrækkelig%i%dag,%dette%skyldes%at%generalistrevisoren%ikke%har%en%faglig%stor%nok%viden%inden%

for%IT,%hvilket%resultere%i%at%generalistrevisoren%ikke%er%god%nok%til%at%stille%konkrette%

arbejdsopgaver%til%ITYrevisoren.%ITYrevisoren%er%ikke%god%nok%til%at%formulere%deres%resultater%

til%generalistrevisoren.%Konsekvens:%Pers%holdning%til%revisors%nuværende%rolle%i%forhold%til%

revision%af%ITYsystemer%er%at%den%ikke%er%tilstrækkelig.%

%

Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Per%synes%ikke%at%kommunikationen%mellem%generalistrevisoren%og%ITYrevisoren%er%

tilstrækkelig%i%dag,%dette%mener%han%kan%forbedres%via%uddannelse.%Konsekvens:%Pers%

forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle,%er%at%revisor%skal%have%en%større%viden%idenfor%IT.%

%

Selektiv%kodning%

Going%concern%

Per%synes%at%reguleringen%indenfor%going%concern%er%tilstrækkelig%i%dag,%men%han%mener%ikke%

at%revisors%evner%er%tilstrækkelige%til%at%vurdere%going%concern.%Hvormed%Per%mener%at%

revisors%nuværende%rolle%i%forhold%til%going%concern%ikke%er%tilfredsstillende,%og%han%synes%at%

den%skal%forbedres%i%fremtiden.%

%

Uafhængighed%

Per%synes%at%den%nuværende%regulering%af%uafhængighed%er%tilstrækkelig,%hvormed%han%synes%

at%revisors%nuværende%rolle%i%forhold%til%uafhængighed%er%tilstrækkelig,%og%han%mener%ikke%at%

den%skal%ændres%i%fremtiden%

%

Besvigelser%

Per%synes%at%den%nuværende%regulering%indenfor%besvigelser%er%tilfredsstillende.%Per%synes%at%

revisors%nuværende%rolle%er%tilfredsstillende,%hvormed%han%ikke%mener%eller%forventer%at%

revisor%skal%øge%fokus%i%fremtiden%på%besvigelser%i%fremtiden.%

%

Revisionspåtegning%

Per%synes%ikke%at%den%nuværende%revisionspåtegning%er%tilstrækkelig%informativ,%han%synes%at%

der%skal%ske%en%sprogforenkling,%herunder%synes%han%at%nogle%af%de%regnskabsmæssige%termer%

skal%forklares%på%en%offentlig%tilgængelig%hjemmeside,%f.eks.%hos%FSR%eller%Erhvervsstyrelsen.%

Han%mener%at%revisionspåtegningen%i%fremtiden%skal%være%mere%information,%hvormed%at%han%

er%positiv%overfor%nogle%af%EU%kommissionen%og%IAASB%forslag,%så%længe%det%ikke%gør%
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revisionspåtegningen%for%lang,%da%han%at%det%vil%give%den%effekt,%at%regnskabslæseren%ikke%

læser%den.%

%

Skat%og%afgifter%

Per%synes%at%den%nuværende%regulering%inden%for%skat%og%afgifter%er%tilstrækkelig,%derudover%

mener%han%også%at%revisors%nuværende%rolle%i%forhold%til%skat%og%afgifter%er%tilfredsstillende.%

Han%ser%ikke%nogen%årsag%til,%at%indføre%krav%om%at%revisor%skal%kontrollere%om%skat%og%afgifter%

er%indberettet%korrekt,%da%han%mener%det%er%indarbejdet%i%lovgivningen,%at%revisor%skal%gøre%

det.%Dette%medføre%at%Per%synes%at%revisors%fremtidige%rolle%ikke%ændres,%men%han%forventer%at%

revisor%kontroller%at%skat%og%afgifter%indberettes%korrekt.%

%

Revision%af%ITYsystemer%

Per%synes%ikke%at%generalistrevisors%nuværende%viden%indenfor%ITYsystemer%er%tilstrækkelig%til%

at%revisoren%kan%udføre%en%tilstrækkelig%revision%heraf.%Yderligere%synes%han%ikke%at%effekten%

af%ITYrevisionen%er%tilstrækkelig,%da%kommunikationen%mellem%generalisten%og%ITYrevisoren%

ikke%er%tilfredsstillende,%det%skyldes%manglende%viden%fra%begge%sider.%Dermed%synes%Per%ikke%

at%revisors%nuværende%rolle%i%forhold%til%revision%af%ITYsystemer%er%tilfredsstillende.%For%at%

forbedre%generalistrevisorens%viden%og%kommunikationsevner,%mener%Per%at%revisorer%skal%

have%mere%uddannelse%indenfor%området,%således%at%revisors%fremtidige%rolle%kan%være%præget%

af%en%større%og%bedre%viden%inden%for%ITYanvendelsen.%%



Side%176%af%220% %

Bilag&18:&Transskription&af&interview&med&en&administrerende&direktør&
%

Generelle%indledende%spørgsmål%

%

A:%Hvor%involveret%er%du%i%udarbejdelsen%af%årsregnskabet%rent%praktisk?%

%

O:%Jeg%er%meget%ind%over%som%administrerende%direktør%

%

A:%Hvor%mange%årsregnskabet%har%du%været%med%til%at%udføre?%

%

O:%Jeg%har%været%med%til%at%aflevere%omkring%15Y20%stk.%%

%

A:%Hvordan%synes%du%at%kommunikationen%fungere%mellem%revisor%og%ledelsen?%

%

O:%Vælger%revisionsfirma%ud%fra%at%man%har%en%kommunikation%der%fungerer,%men%altså%jeg%

synes%at%det%fungerer%rigtigt%godt,%det%er%da%sådan%min%generelle%erfaring.%

%

A:%Okay,%synes%at%der%er%nogen%gråzoner%hvor%at%du%ikke%ved%hvad%er%revisors%ansvar%og%hvad%

der%er%dit%ansvar?%

%

O:%Nej,%det%kan%jeg%sådan%set%ikke%rigtig%sige.%%

%

Besvigelser%

%

A:%Så%hvis%vi%går%til%det%første%emne;%revisors%rolle%i%besvigelser.%

%

Revisors%kontra%ledelsen%ansvar%for%besvigelser.%

O:%Det%jeg%mener%med%mit%svar%er%at%selvfølgelig%går%jeg%ud%fra%at%revisionen%gennemføres%af%

arbejdet%sådan%som%lovgivningen%er%og%påpeger%de%ting%som%man%skal%påpege%når%man%

reviderer%et%regnskab.%Men%det%jeg%mener%med%mit%svar,%at%man%ikke%bare%som%direktør%kan%

læne%sig%tilbage,%og%sige%nåhr%ja,%hvis%revisionen%ikke%har%fundet%noget%som%er%forkert,%så%er%der%

jo%nok%ikke%noget%der%er%forkert.%Der%har%man%jo%også%et%ansvar%i%dagligdagen%for%at%have%sine%

procedurer%og%tage%sig%af%det%man%synes%der%ser%forkert%ud.%Det%er%det%jeg%mener%ned%at%

direktøren%ikke%bare%kan%sige,%nåhr%jamen%det%er%revisionens%ansvar,%så%hvis%de%har%sagt%at%der%

ikke%er%nogen%besvigelser,%så%er%der%nok%ikke%det.%Så%let%kan%man%ikke%kom%om%ved%det%som%

direktør.%

%

A:%Så,%hvor%har%du%lært%om%dine%pligter%som%adm.%Direktør?%

O:%der%vil%sige,%det%er%da%et%spørgsmål%der%er%værd%at%tænke%lidt%over.%Det%er%meget%

erfaringsbaseret,%og%man%kan%egentlig%sige%at%det%er%nok%noget%der%er%en%løbende%oplæring,%da%

man%har%det%tætte%samarbejde%med%revisionen%hen%ad%vejen.%Jeg%synes%egentlig%at%jeg%har%gået%i%

en%lidt%tung%skole%hvis%man%kan%sige%det%på%den%måde,%i%forhold%til%mange%af%de%efterfølgende%

spørgsmål.%Fordi%i%mit%tidligere%job%der%var%jeg,%som%det%hedder%i%amerikanske%firmaer,%en%

registret%officer%i%et%amerikansk%firma,%både%som%opsat%i%deres%protokoller%som%en%der%var%

medlem%af%direktionen%i%virksomheden%i%USA,%og%så%administrerende%direktør%i%et%dansk%firma%

der%var%ejet%af%nogle%amerikanere.%Og%det%var%kort%efter%ENRON%skandalerne%og%Sarban%Oxley%
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og%det%var%nogle%nye%ord%der%kørte,%og%da%vi%lavede%årsrapport%i%de%år%der,%så%lærte%man%i%hvert%
fald%meget%om%hvordan%det%ser%ud%i%et%international%regi.%Hvor%man%kan%sige%at%hvis%en%kontrol%
ikke%var%nok,%så%kunne%man%næsten%altid%komme%med%en%razzia,%det%var%virkeligt,%set%med%
forretningsbriller,%en%dræbende%proces.%Jeg%kan%huske%at%vi%på%et%halvt%år%havde%5%store%
revisionsvirksomheder%i%virksomheden%fordi%den%ene%skulle%kontrollere%den%anden%for%at%sikre%
at%der%ikke%var%besvigelser%og%den%slags%pga.%SOX.%Vi%var%jo%som%firma%næsten%lagt%ned%på%den%
måde.%Men%der%lærte%jeg%i%hvert%fald%meget%om%juraen,%hvad%man%har%af%forpligtelser%og%hvad%
man%skal%passe%på%som%direktør.%
%
A:%Det%lyder%meget%voldsomt.%
%
O:%Ja,%det%var%det%faktisk%også.%
%
A:%JA,%det%kan%jeg%forestille%mig.%Når%du%sådan%snakker%med%den%øvrige%ledelse,%om%hvad%der%er%
jeres%ansvar.%Har%du%så%indtrykket%af%at%den%øvrige%ledelse%også%har%en%forståelse%for%hvad%der%
er%deres%ansvar?%
%
O:%Ja,%det%er%jo%et%godt%spørgsmål,%det%kan%jeg%jo%faktisk%ikke%vide%med%100%%sikkerhed.%Men%
altså%hvis%man%ser%på%formalia%i%vores%virksomhed%og%hvem%der%kan%tegne%virksomheden,%og%
hvem%der%kan%skrive%under%på%regnskaber%og%hvem%der%er%registret%i%E&S%så%er%det%jo%meget%
mig%sammen%med%bestyrelsen.%Hvis%det%er%rollen%som%adm.%Direktør%og%bestyrelsen,%det%er%vi%
helt%igennem%klar%over,%det%er%en%meget%professionel%bestyrelse%der%sidder%i%firmaet.%
%
Going%concern%
A:%Hvis%vi%går%videre%til%going%concern.%Der%skriver%du%at%du%ikke%forventer%at%revisor%øger%
fokus%på%going%concern%i%fremtiden%og%at%du%heller%ikke%forventer%at%de%ikke%har%øget%fokus.%
Hvad%er%årsagen%til%det?%
%
O:%Det%er%fordi%jeg%synes%der%har%været%en%periode%hvor%der%har%været%meget%fokus%på%det.%Og%
jeg%synes%egentlig%at%der%bliver%skrevet%mange%forbehold%i%regnskabet%i%forhold%til%måske%i%
forhold%til%hvordan%det%så%ud%tidligere.%Men%jeg%er%sikker%på%at%de%internationale%skandaler%der%
har%været%og%vores%eget%IT%Factory%og%hvad%der%ellers%har%været,%har%gjort%mange,%også%de%store%
revisionsfirmaer,%har%gjort%dem%ekstremt%påpasselige%med%hvad%man%vil%skrive%om%fremtiden.%
Der%har%også%været%nogle%sager%med%aktionærforeningen%sådan%næsten%bliver%fornærmet%når%
firmaer%går%konkurs%eller%har%dårlig%økonomi%fordi%firmaerne%egentligt%er%blevet%revidere,%og%
det%er%egentlig%det%jeg%%gerne%vil%signalerer.%Man%kan%jo%godt%revidere%et%firma%på%sober%vis%og%
så%firmaet%alligevel%går%konkurs%senere,%fordi%hvis%man%går%for%langt%ud%af%den%tangent,%så%
bliver%det%jo%til%sidst%sådan%at%det%at%lave%revisionen%også%blive%opfattet%som%en%blåstempling%af%
at%det%er%en%god%forretning%og%en%sund%forretning%og%nogle%kan%næsten%oversætte%det%til%at%det%
også%er%værd%at%investere%i.%Hvis%man%begynder%at%tage%hul%på%den%diskussion,%så%synes%jeg%at%
man%rammer%ved%siden%af%det%der%egentlig%er%revisionens%rolle.%Det%må%man%se%i%
ledelsesberetningen%hvad%ledelsen%udtaler%om%fremtiden,%det%er%ikke%revisorernes%ansvar.%%
%
A:%Så%du%synes%måske%at%revisor%har%overreageret%lidt%omkring%going%concern?%
%
O:%Ja,%jeg%vil%sige%at%de%er%blevet%meget%mere%forsigtige.%Det%kan%jo%egentlig%også%godt%være%at%
det%er%meget%fornuftige.%Det%er%jo%nok%også%folk%i%bestyrelsen%der%er%blevet%meget%mere%



Side%178%af%220% %

forsigtige%over%de%sidste%år,%og%det%er%måske%afhængig%af%temperament,%så%kan%man%måske%også%
sige%at%det%nok%meget%på%sin%plads.%Man%skal%jo%tage%sin%rolle%seriøst,%ellers%skal%man%lade%være%
med%at%påtage%sig%den.%%
%
A:%SÅ%i%forhold%til%det%her%med%revisors%vurdering%af%going%concern%skal%omtales%i%
revisionspåtegningen.%Det%synes%du%er%en%dårlig%ide,%hvorfor%synes%du%det?%
%
O:%Det%kommer%lidt%an%på%hvordan%man%definerer%going%concern.%Man%skal%selvfølgelig%lave%
nogle%vurdering%af%om%der%er%nogle%specielle%forhold%der%gør%og%at%man%kan%være%i%tvivl%om%
going%concern,%tilsagn%fra%banker%eller%andre%ting%eller%aftaler%med%banker%der%tvivlsomme,%så%
skal%man%selvfølgelig%gøre%det.%Men%det%synes%jeg%egentlig%rammer%et%fint%niveau.%Den%måde%jeg%
tolkede%spørgsmålet%på%var%hvis%man%begynder%at%lave%de%der%forretningsmæssige%vurdering%
omkring%fremtiden,%så%tror%jeg%også%at%man%som%revisor%kommer%ud%på%tynd%is%fordi%så%bliver%
det%lige%pludselig%nogle%helt%andre%ting%man%skal%vurdere%end%om%tallene%er%lavet%på%ordentlig%
vis,%altså%hvor%man%skal%begynde%at%vurdere%hvad%er%konkurrent%billedet,%hvordan%udvikler%
prissætning,%og%det%er%der%jeg%synes%at%klappen%går%lidt%ned%i%forhold%til,%det%synes%jeg%ikke%at%
revisor,%eller%det%er%ikke%revisors%opgave.%Man%kan%også%vende%den%om%og%sige%at%hvis%der%er%
nogle%der%definere%det%som%revisors%opgave,%så%er%jeg%sikker%på%at%det%ender%med%en%masse%
forbehold%for%det%ene%og%det%andet,%som%jeg%egentlig%vil%sige%at%jeg%ikke%kan%se%gavner%nogen.%
%
A:%Vi%har%det%fra%de%her%IAASB%som%er%udarbejder%de%her%ISA’er,%de%har%forslået%at%going%
concern%skal%omtale%i%revisionspåtegningen%lige%meget%om%der%er%going%concern%problemer%
eller%ej.%Er%for%at%det%skal%skabe%værdi%for%regnskabsbrugeren,%så%de%får%større%tillid%til%
revisionen,%og%at%der%ikke%den%her%forventningskløften%mellem%revisionen%og%
regnskabsbrugeren.%Tror%du%at%det%vil%gavne%regnskabsbrugeren%hvis%de%får%noget%mere%
information%om%going%concern%i%revisionspåtegningen.%
%
O:%Nej,%det%tror%jeg%ikke.%Fordi%jeg%tror%at%i%praksis%at%det%vil%fungere%på%den%måde%at%
revisorerne%bliver%meget%meget%forsigtige,%nok%også%så%forsigtige%at%så%jeg%tvivler%på%at%det%vil%
være%retvisende%billede%for%hvordan%fremtiden%kommer%til%at%udvikle%sig.%
%
Revisionspåtegning%
A:%Hvis%vi%så%går%over%til%revisionspåtegningen.%Læser%du%den%fra%top%til%bund%når%du%modtager%
den?%
%
O:%Ja,%det%gør%jeg%i%de%firmaer%jeg%selv%har%til%med%at%gøre.%Altså%er%der%clean%sheet%eller%er%der%
forbehold.%Det%fylder%selvfølgelig%meget.%
%
A:%Så%hvis%vi%går%til%spørgsmål%9,%der%giver%du%i%din%besvarelse%udtryk%for%at%du%synes%at%
revisionspåtegningen%er%tilstrækkelig.%Synes%du%er%at%indholdet%er%forståeligt%eller%kunne%det%
forenkles?%
%
O:%Altså,%der%er%jo%fagsprog%i%alle%brancher,%og%det%må%man%jo%en%eller%anden%måde%respektere%at%
sådan%er%det.%Nej,%det%synes%jeg%ikke%er%noget%problem.%
%
A:%Du%synes%at%den%er%fin%og%at%den%fungerer%fint%som%den%er%nu.%
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O:%Altså%hvis%det%er%regnskaber%dem%skal%man%jo%kunne%læse%og%forstå%før%at%det%giver%mening.%

Det%må%man%jo%sørge%for%at%man%selv%evner%at%læse,%synes%jeg.%

%

A:%Så%det%er%op%til%regnskabslæseren%selv%at%forstå%de%her%fagudtryk.%

%

O:%Ja.%

%

A:%Så%spørgsmål%10%om%det%her,%det%har%vi%også%snakket%lidt%om.%Men%det%ved%at%forbedre%

revisionspåtegningen%ved%at%gøre%den%mere%informativ%omkring%revisionsprocessen.%Hvor%du%

ligesom%i%besvarelsen%gav%udtryk%for%at%du%ikke%synes%der%skal%mere%information%i%

revisionspåtegningen.%

%

O:%ja,%det%er%der%jeg%synes%at%det%bliver%lidt%en%overreaktion%på%den%økonomiske%situation%

Europa%har%været%igennem%de%sidste%4%måske%5%år.%Det%er%lige%som%om%at%man%tror%at%svaret%på%

de%ting%der%er%gået%galt%ligger%i%at%man%kan%gør%revisionspåtegningen%endnu%bedre%og%endnu%

mere%informative.%Jeg%synes%det%er%den%forkerte%medicin%til%problemet.%Det%handler%meget%

mere%om%det%grundlæggende%økonomi%i%at%gøre%virksomhederne%sunde%end%det%ligger%i%

kontrolprocessen.%

%

Uafhængighed%

A:%Hvis%vi%så%går%til%revisors%uafhængighed.%Der%skriver%du%i%din%besvarelse%at%du%synes%at%

revisor%skal%varetage%selskabets%interesse%frem%for%samfundets%interesse.%

%

O:%De%skal%vel%sådan%set%grundlæggende%tilgodese%begge%forhold.%I%vores%regelsæt%i%vores%

lovgivning%der%sætter%man%rammen%op%for%hvordan%spillereglerne%er%for%virksomheder.%Og%

indenfor%de%rammer%der%er%det%så%revisionen%der%skal%hjælpe%virksomheden%til%at%optimere%

situationen%for%virksomheden%indenfor%de%rammer%der%gælder.%Alternativt%så%skulle%man%sige%

at%det%er%told%og%skat%der%som%samfundets%repræsentant,%der%skulle%ud%og%kontrollere%

virksomheden%og%hvordan%de%laver%deres%regnskaber,%og%det%er%jo%ikke%sådan%at%det%fungere.%

%

A:%Men%det%går%bare%sådan%lidt%imod%den%her%teoretiske%viden%som%jeg%har,%som%siger%at%revisor%

skal%være%offentlighedens%repræsentant.%

%

O:%jeg%synes%at%begge%dele%godt%kan%passe.%Det%at%en%revisor%skriver%under%på%et%regnskab,%det%

er%et%udtryk%for%at%spillereglerne%id%et%samfund%er%overholdt.%Men%det%er%jo%stadigvæk%sådan%at%

man%hjælper%virksomheden%til%at%optimere%sin%økonomi%indenfor%de%rammer%der%gælder.%Det%

kan%være%at%de%påpeger%at,%det%kan%være%nogle%beskatningsting,%det%kan%være%mange%ting,%det%

kan%være%afskrivningsforhold%eller%regelsæt%man%kan%anvende%i%regnskabet%på%en%bestemt%

måde.%Og%det%er%så%revisoren%der%skal%gøre%opmærksom%på%det%over%for%virksomheden.%

%

A:%Så%du%synes%mere%at%det%revisors%opgave%at%gøre%opmærksom%på…%

%

O:%Hvordan%er%spillereglerne,%og%hvordan%kan%man%anvende%dem%i%virksomheden.%Men%de%er%så%

samtidig%samfundets%garant%for%at%det%der%foregår%kan%tåle%at%se%dagens%lys.%%

%

A:%Det%mener%du%godt,%at%så%er%det%op%til%revisors%professionalisme%at%de%ligesom%kan%adskille%

mellem%rådgive%for%meget,%så%det%ikke%kan%tåle%dagslys.%
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%
O:%Ja,%præcis.%Det%er%jo%derfor%man%er%statsautoriseret,%man%ved%hvordan%man%kan%gøre.%Jeg%ved%
ikke%om%det%er%en%lidt%søgt%sammenligning,%men%når%man%spiller%fodbold%så%gælder%der%nogle%
regler,%og%så%står%der%en%træner%ud%på%sidelinjen%og%guider%lidt%hvordan%man%udnytter%en%
offside%regel%ved%at%stå%på%en%bestemt%både.%Det%er%lidt%på%samme%måde.%Alle%firmaer%skal%
selvfølgelig%overholde%gældende%regler,%men%det%kan%jo%også%godt%være%at%direktøren%ikke%
kender%alle%regler,%og%man%betaler%jo%også%mange%penge%for%at%lave%et%regnskab,%og%i%det%der%
ligger%også%at%man%bliver%gjort%opmærksom%på%hvordan%reglerne%hænger%sammen.%
%
A:%Det%giver%også%lidt%svar%på%næste%spørgsmål.%Om%revisor%i%højere%grad%skal%rådgive%
virksomheden%fremfor%revidere%dem.%Der%tror%jeg%måske%at%jeg%har%misforstået%din%kommentar%
lidt.%Så%du%synes%at%revisor%skal%rådgive,%men%indenfor%reglerne,%så%virksomheden%ligesom%får%
mulighed%at%udnytte%reglerne%bedst%muligt%i%forhold%til%situationen.%
%
O:%Det%er%også%der%jeg%synes%at%spørgsmålet%er%svært,%om%man%skal%det%ene%fremfor%det%andet.%
Fordi%man%skal%begge%dele.%
%
A:%Så%til%spørgsmål%14.%Revisors%vigtigste%rolle%i%forhold%til%revisionen%af%et%regnskab.%
%
O:%Det%er%selvfølgelig%at%der%er%en%troværdighed%omkring%regnskabet.%At%de%ting%der%bliver%
stillet%op%står%til%troende.%%Det%er%jo%den%overordnede%rolle.%Men%når%vi%så%snakker%om%%
bevægelsen%i%rolle%så%kan%man%både%gå%til%højre%og%til%venstre,%man%kan%gå%mere%ind%i%øget%
kontrol%og%sådan%jo%mere%amerikanske%i%den%måde%man%laver%regnskab%på,%eller%man%kan%prøve%
at%se%lidt%mere%på%hvordan%man%med%nogle%gode%råd%kan%hjælpe%forretningen%videre.%Det%kan%
være%nogle%investeringsforhold%nogle%muligheder%der%ligger%idet%.%Jeg%ved%godt%at%det%ikke%er%
en%rådgivende%virksomhed%på%den%måde,%selvom%der%er%mange%revisionsfirmaer%der%prøver%at%
bygge%den%gren%på%deres%forretning.%Men%set%som%virksomhed%så%vil%jo%hellere%bruge%pengene%
på%at%få%hjælp%til%at%strukturere%firmaet%for%en%god%fremtid%og%vækst,%end%vi%vil%betale%mange%
penge%for%at%skrive%solide%historiebøger.%Måske%lidt%en%tågesnak,%men%jeg%synes%ikke%der%er%
behov%for%at%man%øger%kontrollen%yderligere,%og%sætter%nogle%meget%tunge%apparater%i%sving%
der.%
%
A:%Men%så%i%forhold%til%spørgsmål%15,%hvad%synes%du%så%at%revisor%skal%varetage%af%opgave%i%
fremtiden,%nu%hvor%vores%afhandling%handler%meget%om%revisors%rolle%i%fremtiden,%hvilken%vej%
revisors%rolle%skal%gå,%for%at%imødekomme%direktørens%ønsker%i%en%virksomhed.%
%
O:%Man%kan%sige%at%grænselandet%mellem%de%2%ting%vi%snakkede%om%før.%Det%kunne%måske%være%
at%være%mere%aktiv%omkring%råd%om%interne%processer%der%kan%gavne%fremtiden.%Processer%kan%
både%være%et%miks%af%hvordan%kontrollerer%man%og%hvordan%man%får%en%sund%organisation.%Er%
det%de%samme%folk%der%sidder%i%økonomiafdelingen%som%både%sidder%med%debet%og%kredit%eller%
skal%det%være%adskilte%funktioner.%Måske%at%revisor%bliver%lidt%mere%sparringsparter%på%at%få%
lavet%sunde%virksomheder%for%fremtiden.%Det%at%hjælpe%lidt%med%nogle%processer,%det%kunne%
også%være%i%IT%regi,%jeg%kan%se%der%kommer%spørgsmål%senere.%Men%det%tror%jeg%er%et%område%
der%er%meget%overset,%hvordan%strukturere%man%egentlig%sin%IT%afdeling,%hvordan%har%man%styr%
på%sin%data,%hvad%gør%man%med%kundedata.%Prøve%at%kigge%lidt%mere%fremad%og%indad%i%
organisationen%med%processer%der%kan%gavne%strukturen%og%give%nogle%bedre%
fremtidsmuligheder.%Mere%end%at%man%sætter%mere%ind%på%øget%kontrol%og%prøver%at%vride%
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mere%information%ud%af%de%data%der%ligger%på%fortiden%i%virksomheden.%Som%virksomhed%vil%

man%jo%hellere%bruge%penge%på%noget%man%kan%betragte%som%investering%i%fremtiden,%end%bruge%

på%noget%der%bare%trækker%bagud,%fordi%den%tid%kan%vi%alligevel%ikke%rigtig%lave%om%på.%

%

Skat%og%afgifter%

A:%Så%i%forhold%til%spørgsmål%omkring%skat%og%afgifter.%Det%har%vi%også%snakket%lidt%mere%om%,%

det%her%med%at%der%skal%indføres%flere%kontroller%fra%revisors%side,%da%du%synes%der%er%nok.%

%

O:%Men%lige%præcis%på%det%der%punkt,%så%tror%jeg%at%der%er%mange%revisorer%der%af%sig%selv%sådan%

lige%kigger%på%og%lige%giver%en%kommentar.%%

%

A:%Ja,%fordi%de%skal%jo%forholde%sig%til%om%virksomheder%overholde%momsloven.%

%

O:%Ja,%det%er%i%hvert%fald%min%egen%erfaring.%Også%i%forhold%til%AYskatter%der%er%de%jo%helt%nede%og%

kigge%i%ansættelseskontrakten%og%se%om%min%beskatning%ser%rigtig%ud%og%så%videre.%Jeg%ved%ikke%

hvad%de%formelle%regler%er,%men%min%oplevelse%i%praksis%at%det%er%noget%gode%revisionsfirmaer%

allerede%praktiserer.%

%

ITYrevision%

A:%Så%til%revision%af%IT.%Der%giver%du%udtryk%for%at%revisor%har%de%fonrødne%kompetencer%i%

forhold%til%revision%af%jeres%it%systemer.%Hvad%vil%du%gøre%hvis%du%ikke%føler%at%revisor%har%de%

fornødne%kompetencer.%

%

O:%Ja%vi%beslutter%jo%hvert%år%på%generalforsamlingen%hvem%vi%skal%have%til%at%revidere%vores%

selskab.%Det%gør%vi%hovedsagligt%ud%fra%hvem%vi%synes%er%kompetente.%Det%er%jo%næsten%det%

vigtigste%kriterier,%og%honoraret%er%måske%nr.%2.%Så%for%at%revisor%har%en%chance,%så%skal%man%jo%

være%dygtig%på%alle%parametre.%Men%konkret%ville%jeg%sige%det%til%dem,%og%sige%at%det%vil%indgå%i%

overvejelserne%%for%når%vi%vælger%revisor%for%det%kommende%regnskabsår.%

%

A:%Det%leder%jo%også%lidt%op%til%svaret%om%efteruddannelse.%At%du%synes%det%er%op%til%den%enkelte%

revisor%selv%at%holde%sig%opdateret.%

%

O:%Ja,%det%er%jo%et%godt%spørgsmål.%Nu%hedder%det%jo%statsautoriseret%revisor,%og%jeg%synes%da%at%

når%man%som%virksomhed%køber%revision,%kan%man%jo%godt%tillade%sig%at%forvente%at%dem%man%

bestiller%til%opgaven%også%er%kompetente%på%det%område%der.%Jeg%ved%ikke%hvordan%det%er%i%dag,%

men%om%der%skal%være%et%særligt%stempel%der%viser%at%man%er%kompetent%på%det%område,%det%

kunne%da%godt%være.%

%

A:%rent%praksis%er%det%sådan%at%man%har%nogle%it%specialister%der%revidere%meget%it%specifikke%

forhold%i%en%virksomhed,%og%så%har%vi%den%der%generelist%revisor%der%har%overblikket%over%helet%

revisionen.%

%

O:%De%der%itYfolk%certificerede?%

%

A:%Ja,%%specialist%it%revisorerne%er.%Ja%de%koncentrer%sig%kun%omkring%det,%for%at%hjælpe%

generelist%revisor.%Der%er%jo%grænser%for%hvad%en%mand%kan%have%af%kompetencer.%Som%du%

sagde%før%omkring%revisors%rolle%i%fremtiden,%der%kom%du%lidt%ind%på%det%med%it.%Synes%der%er%
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nogle%punkter%inden%for%it%revision%at%revisor%rolle%lige%som%skal%ændres%i%fremtiden??%
%
O:%Jeg%har%aldrig%spekuleret%over%det%før.%Men%det%kunne%godt%være%et%af%de%områder%man%
kunne%stille%lidt%flere%krav.%Lige%præcis%datastrukturen%i%de%fleste%firmaer%bliver%mere%og%mere%
komplekse,%og%de%data%man%får%på%kunder,%især%når%man%er%på%B2C,%er%jo%en%skattekiste%af%
information%i%forhold%til%at%lave%kundesegmentering.%Men%der%er%jo%samtidig%en%masse%
lovgivning%på%området,%hvad%må%man%og%hvad%må%man%ikke.%Der%kunne%det%da%godt%være%at%det%
var%en%ide%at%man%prøvede%at%kigge%lidt%mere%på%hvordan%bruger%man%data%i%forhold%til,%
persondataloven,%om%han%overholder%gældende%lovgivning.%Fordi%det%fornemmer%jeg%lidt%at%det%
kører%sådan%meget%ad%hoc,%som%eks.%På%det%så%fik%vi%i%firmaet%her%fornyeligt%her%for%14%dage%
siden%et%brev%fra%Annette%Vilhelmsen%som%hvad%skrevet%et%kollektivt%brev%til%alle%i%telesektoren,%
om%at%hun%havde%fornemmelsen%af%at%brugen%af%cpr.%Oplysninger%var%sådan%lidt%lemfældige%i%
nogle%af%virksomhederne.%Det%var%ikke%lige%de%ord%hun%brugte.%Hun%så%gerne%at%man%i%
virksomheden%fandt%en%anden%måde%at%identificere%sine%kunder%på.%Det%synes%jeg%er%et%
eksempel,%hvorfor%kommer%der%lige%pludselig%så%en%mail%om%det,%i%stedet%for%at%der%%bare%er%
nogle%regler%man%kan%forholde%sig%til.%Og%på%den%måde%tror%jeg,%hvis%man%kigger%lidt%frem%ad,%
man%snakker%lige%frem%om%big%data,%firmaerne%får%mange%flere%data,%og%måske%og%mere%og%mere%
personlig%data.%Hvordan%de%data%de%håndteres%også%i%forhold%til%gældende%lovgivning,%det%tror%
jeg%ikke%der%er%mange%revisorer%der%går%ind.%Jeg%ved%ikke%%om%det%er%en%revisionsopgave,%det%
ved%jeg%ikke,%men%jeg%kan%godt%se%det%som%et%lidt%ømt%punkt,%faktisk.%NÅr%man%nu%snakker%hvi%
osman%siger%at%revisoin%handler%om%se%om%virksomhederne%holder%sig%inden%for%regelsættet.%Så%
ved%jeg%godt%at%generelt%går%mere%på%om%man%laver%et%rigtig%regnskaber,%det%er%jo%ikke,%så%skal%
man%jo%skelne%mellem%hvad%der%er%jura%og%hvad%der%er%økonomi.%Men%når%vi%nu%snakker%it%
systemer%så%er%det%jo%heller%ikke%rent%økonomi%og%klassisk%revision%på%den%måde,%og%hvis%det%er%
en%opgave%revision%skal%tage%sig%af,%så%kan%det%godt%være%at%der%er%behov%for%en%præciser,%hvad%
er%opgaven%egentlig,%hvad%er%det%lige%man%får%ud%af%lave%en%revision%af%it%systemerne.%Så%måske%
mere%at%det%er%en%krav%om%efteruddannelse,%så%kunne%jeg%godt%have%et%billede%af%at%det%var%
mere%på%sin%plads%og%beskrives%hvad%skal%der%egentlig%revideres%på%it%området.%Lige%nu%tror%jeg%
sådan%lidt%at%man%bruger%sin%sunde%fornuft,%det%er%jo%selvfølgelig%heller%ikke%en%dårlig%start.%
Men%det%jo%ikke%nødvendigvis%en%garant%for%at%det%er%ensrettet.%
%
A:%så%du%kunne%godt%tænke%dig%en%lidt%mere%konkret%opdeling%lige%som%ved%besvigelser%som%du%
har%stor%information%omkring,%hvad%der%er%revisors%ansvar%og%hvad%der%er%ledelsens%ansvar.%Så%
ved%IT%hvad%der%er%ledelsens%ansvar%og%hvad%der%er%revisors%ansvar.%Okay,%jamen%de%lyder%da%
egentlig%som%en%meget%god%ide%synes%jeg.%
%
O:%Tak.%
%
A:%jeg%tror%det%var%alt.%Jeg%ved%ikke%om%du%har%flere%guldkorn.%
%
O:%Nej,%jeg%tror%ikke%jeg%har%så%mange%guldkorn.%%%
%
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Bilag&19:&Analyse&og&kodning&af&interview&med&en&administrerende&direktør&
Analyse%og%kodning%af%interview%af%administrerende%direktør%
%
Åben!kodning!
%
Besvigelser%
Kode!1:!forventninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Revisors%kontra%ledelsen%ansvar%for%besvigelser.%
O:%Det%jeg%mener%med%mit%svar%er%at%selvfølgelig%går%jeg%ud%fra%at%revisionen%gennemføres%af%
arbejdet%sådan%som%lovgivningen%er%og%påpeger%de%ting%som%man%skal%påpege%når%man%
reviderer%et%regnskab.%Men%det%jeg%mener%med%mit%svar,%at%man%ikke%bare%som%direktør%kan%
læne%sig%tilbage,%og%sige%nåhr%ja,%hvis%revisionen%ikke%har%fundet%noget%som%er%forkert,%så%er%der%
jo%nok%ikke%noget%der%er%forkert.%Der%har%man%jo%også%et%ansvar%i%dagligdagen%for%at%have%sine%
procedurer%og%tage%sig%af%det%man%synes%der%ser%forkert%ud.%Det%er%det%jeg%mener%med%at%
direktøren%ikke%bare%kan%sige,%nåhr%jamen%det%er%revisionens%ansvar,%så%hvis%de%har%sagt%at%der%
ikke%er%nogen%besvigelser,%så%er%der%nok%ikke%det.%Så%let%kan%man%ikke%kom%om%ved%det%som%
direktør.%
%
A:%Hvor%har%du%lært%om%dine%pligter%som%adm.%Direktør?%
O:%der%vil%sige,%det%er%da%et%spørgsmål%der%er%værd%at%tænke%lidt%over.%Det%er%meget%
erfaringsbaseret,%og%man%kan%egentlig%sige%at%det%er%nok%noget%der%er%en%løbende%oplæring,%da%
man%har%det%tætte%samarbejde%med%revisionen%hen%ad%vejen.%Jeg%synes%egentlig%at%jeg%har%gået%i%
en%lidt%tung%skole%hvis%man%kan%sige%det%på%den%måde,%i%forhold%til%mange%af%de%efterfølgende%
spørgsmål.%Fordi%i%mit%tidligere%job%der%var%jeg,%som%det%hedder%i%amerikanske%firmaer,%en%
registret%officer%i%et%amerikansk%firma,%både%som%opsat%i%deres%protokoller%som%en%der%var%
medlem%af%direktionen%i%virksomheden%i%USA,%og%så%administrerende%direktør%i%et%dansk%firma%
der%var%ejet%af%nogle%amerikanere.%Og%det%var%kort%efter%ENRON%skandalerne%og%Sarban%Oxley%
og%det%var%nogle%nye%ord%der%kørte,%og%da%vi%lavede%årsrapport%i%de%år%der,%så%lærte%man%i%hvert%
fald%meget%om%hvordan%det%ser%ud%i%et%international%regi.%Hvor%man%kan%sige%at%hvis%en%kontrol%
ikke%var%nok,%så%kunne%man%næsten%altid%komme%med%en%razzia,%det%var%virkeligt,%set%med%
forretningsbriller,%en%dræbende%proces.%Jeg%kan%huske%at%vi%på%et%halvt%år%havde%5%store%
revisionsvirksomheder%i%virksomheden%fordi%den%ene%skulle%kontrollere%den%anden%for%at%sikre%
at%der%ikke%var%besvigelser%og%den%slags%pga.%SOX.%Vi%var%jo%som%firma%næsten%lagt%ned%på%den%
måde.%Men%der%lærte%jeg%i%hvert%fald%meget%om%juraen,%hvad%man%har%af%forpligtelser%og%hvad%
man%skal%passe%på%som%direktør.%
%
A:%Når%du%sådan%snakker%med%den%øvrige%ledelse,%om%hvad%der%er%jeres%ansvar.%Har%du%så%
indtrykket%af%at%den%øvrige%ledelse%også%har%en%forståelse%for%hvad%der%er%deres%ansvar?%
O:%Ja,%det%er%jo%et%godt%spørgsmål,%det%kan%jeg%jo%faktisk%ikke%vide%med%100%%sikkerhed.%Men%
altså%hvis%man%ser%på%formalia%i%vores%virksomhed%og%hvem%der%kan%tegne%virksomheden,%og%
hvem%der%kan%skrive%under%på%regnskaber%og%hvem%der%er%registret%i%E&S%så%er%det%jo%meget%
mig%sammen%med%bestyrelsen.%Hvis%det%er%rollen%som%adm.%Direktør%og%bestyrelsen,%det%er%vi%
helt%igennem%klar%over,%det%er%en%meget%professionel%bestyrelse%der%sidder%i%firmaet.%
%
Kode!2:!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
!
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Kode!3:!forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Kode!4:!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle.!
%
Going%concern%
Kode!1:!forventninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Kode!2:!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
A:%Så%du%synes%måske%at%revisor%har%overreageret%lidt%omkring%going%concern?%
O:%Ja,%jeg%vil%sige%at%de%er%blevet%meget%mere%forsigtige.%Det%kan%jo%egentlig%også%godt%være%at%
det%er%meget%fornuftige.%Det%er%jo%nok%også%folk%i%bestyrelsen%der%er%blevet%meget%mere%
forsigtige%over%de%sidste%år,%og%det%er%måske%afhængig%af%temperament,%så%kan%man%måske%også%
sige%at%det%nok%meget%på%sin%plads.%Man%skal%jo%tage%sin%rolle%seriøst,%ellers%skal%man%lade%være%
med%at%påtage%sig%den.%%
!
Kode!3:!forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
A:%Der%skriver%du%at%du%ikke%forventer%at%revisor%øger%fokus%på%going%concern%i%fremtiden%og%at%
du%heller%ikke%forventer%at%de%ikke%har%øget%fokus.%Hvad%er%årsagen%til%det?%
O:%Det%er%fordi%jeg%synes%der%har%været%en%periode%hvor%der%har%været%meget%fokus%på%det.%Og%
jeg%synes%egentlig%at%der%bliver%skrevet%mange%forbehold%i%regnskabet%i%forhold%til%måske%i%
forhold%til%hvordan%det%så%ud%tidligere.%Men%jeg%er%sikker%på%at%de%internationale%skandaler%der%
har%været%og%vores%eget%IT%Factory%og%hvad%der%ellers%har%været,%har%gjort%mange,%også%de%store%
revisionsfirmaer,%har%gjort%dem%ekstremt%påpasselige%med%hvad%man%vil%skrive%om%fremtiden.%
Der%har%også%været%nogle%sager%med%aktionærforeningen%sådan%næsten%bliver%fornærmet%når%
firmaer%går%konkurs%eller%har%dårlig%økonomi%fordi%firmaerne%egentligt%er%blevet%revidere,%og%
det%er%egentlig%det%jeg%%gerne%vil%signalerer.%Man%kan%jo%godt%revidere%et%firma%på%sober%vis%og%
så%firmaet%alligevel%går%konkurs%senere,%fordi%hvis%man%går%for%langt%ud%af%den%tangent,%så%
bliver%det%jo%til%sidst%sådan%at%det%at%lave%revisionen%også%blive%opfattet%som%en%blåstempling%af%
at%det%er%en%god%forretning%og%en%sund%forretning%og%nogle%kan%næsten%oversætte%det%til%at%det%
også%er%værd%at%investere%i.%Hvis%man%begynder%at%tage%hul%på%den%diskussion,%så%synes%jeg%at%
man%rammer%ved%siden%af%det%der%egentlig%er%revisionens%rolle.%Det%må%man%se%i%
ledelsesberetningen%hvad%ledelsen%udtaler%om%fremtiden,%det%er%ikke%revisorernes%ansvar.%%
%
Kode!4:!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle.!
A:%SÅ%i%forhold%til%det%her%med%revisors%vurdering%af%going%concern%skal%omtales%i%
revisionspåtegningen.%Det%synes%du%er%en%dårlig%ide,%hvorfor%synes%du%det?%
O:%Det%kommer%lidt%an%på%hvordan%man%definerer%going%concern.%Man%skal%selvfølgelig%lave%
nogle%vurdering%af%om%der%er%nogle%specielle%forhold%der%gør%og%at%man%kan%være%i%tvivl%om%
going%concern,%tilsagn%fra%banker%eller%andre%ting%eller%aftaler%med%banker%der%tvivlsomme,%så%
skal%man%selvfølgelig%gøre%det.%Men%det%synes%jeg%egentlig%rammer%et%fint%niveau.%Den%måde%jeg%
tolkede%spørgsmålet%på%var%hvis%man%begynder%at%lave%de%der%forretningsmæssige%vurdering%
omkring%fremtiden,%så%tror%jeg%også%at%man%som%revisor%kommer%ud%på%tynd%is%fordi%så%bliver%
det%lige%pludselig%nogle%helt%andre%ting%man%skal%vurdere%end%om%tallene%er%lavet%på%ordentlig%
vis,%altså%hvor%man%skal%begynde%at%vurdere%hvad%er%konkurrent%billedet,%hvordan%udvikler%
prissætning,%og%det%er%der%jeg%synes%at%klappen%går%lidt%ned%i%forhold%til,%det%synes%jeg%ikke%at%
revisor,%eller%det%er%ikke%revisors%opgave.%Man%kan%også%vende%den%om%og%sige%at%hvis%der%er%
nogle%der%definere%det%som%revisors%opgave,%så%er%jeg%sikker%på%at%det%ender%med%en%masse%
forbehold%for%det%ene%og%det%andet,%som%jeg%egentlig%vil%sige%at%jeg%ikke%kan%se%gavner%nogen.%
%
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A:%Vi%har%det%fra%de%her%IAASB%som%er%udarbejder%de%her%ISA’er,%de%har%forslået%at%going%
concern%skal%omtale%i%revisionspåtegningen%lige%meget%om%der%er%going%concern%problemer%
eller%ej.%Er%for%at%det%skal%skabe%værdi%for%regnskabsbrugeren,%så%de%får%større%tillid%til%
revisionen,%og%at%der%ikke%den%her%forventningskløften%mellem%revisionen%og%
regnskabsbrugeren.%Tror%du%at%det%vil%gavne%regnskabsbrugeren%hvis%de%får%noget%mere%
information%om%going%concern%i%revisionspåtegningen.%
O:%Nej,%det%tror%jeg%ikke.%Fordi%jeg%tror%at%i%praksis%at%det%vil%fungere%på%den%måde%at%
revisorerne%bliver%meget%meget%forsigtige,%nok%også%så%forsigtige%at%så%jeg%tvivler%på%at%det%vil%
være%retvisende%billede%for%hvordan%fremtiden%kommer%til%at%udvikle%sig.%
%
Revisionspåtegning%
Kode!1:!forventninger!til!revisors!nuværende!rolle!
A:%Hvis%vi%så%går%over%til%revisionspåtegningen.%Læser%du%den%fra%top%til%bund%når%du%modtager%
den?%
O:%Ja,%det%gør%jeg%i%de%firmaer%jeg%selv%har%til%med%at%gøre.%Altså%er%der%clean%sheet%eller%er%der%
forbehold.%Det%fylder%selvfølgelig%meget.%
%
Kode!2:!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
A:%Så%hvis%vi%går%til%spørgsmål%9,%der%giver%du%i%din%besvarelse%udtryk%for%at%du%synes%at%
revisionspåtegningen%er%tilstrækkelig.%Synes%du%er%at%indholdet%er%forståeligt%eller%kunne%det%
forenkles?%
O:%Altså,%der%er%jo%fagsprog%i%alle%brancher,%og%det%må%man%jo%en%eller%anden%måde%respektere%at%
sådan%er%det.%Nej,%det%synes%jeg%ikke%er%noget%problem.%
%
A:%Så%det%er%op%til%regnskabslæseren%selv%at%forstå%de%her%fagudtryk.%
O:%Ja.%
%
Kode!3:!forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Kode!4:!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle.!
A:%Så%spørgsmål%10%om%det%her,%det%har%vi%også%snakket%lidt%om.%Men%det%ved%at%forbedre%
revisionspåtegningen%ved%at%gøre%den%mere%informativ%omkring%revisionsprocessen.%Hvor%du%
ligesom%i%besvarelsen%gav%udtryk%for%at%du%ikke%synes%der%skal%mere%information%i%
revisionspåtegningen.%
O:%ja,%det%er%der%jeg%synes%at%det%bliver%lidt%en%overreaktion%på%den%økonomiske%situation%
Europa%har%været%igennem%de%sidste%4%måske%5%år.%Det%er%lige%som%om%at%man%tror%at%svaret%på%
de%ting%der%er%gået%galt%ligger%i%at%man%kan%gør%revisionspåtegningen%endnu%bedre%og%endnu%
mere%informative.%Jeg%synes%det%er%den%forkerte%medicin%til%problemet.%Det%handler%meget%
mere%om%det%grundlæggende%økonomi%i%at%gøre%virksomhederne%sunde%end%det%ligger%i%
kontrolprocessen.%
%
%
Uafhængighed%
Kode!1:!forventninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Kode!2:!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
A:%Hvis%vi%så%går%til%revisors%uafhængighed.%Der%skriver%du%i%din%besvarelse%at%du%synes%at%
revisor%skal%varetage%selskabets%interesse%frem%for%samfundets%interesse.%
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O:%De%skal%vel%sådan%set%grundlæggende%tilgodese%begge%forhold.%I%vores%regelsæt%i%vores%

lovgivning%der%sætter%man%rammen%op%for%hvordan%spillereglerne%er%for%virksomheder.%Og%

indenfor%de%rammer%der%er%det%så%revisionen%der%skal%hjælpe%virksomheden%til%at%optimere%

situationen%for%virksomheden%indenfor%de%rammer%der%gælder.%Alternativt%så%skulle%man%sige%

at%det%er%told%og%skat%der%som%samfundets%repræsentant,%der%skulle%ud%og%kontrollere%

virksomheden%og%hvordan%de%laver%deres%regnskaber,%og%det%er%jo%ikke%sådan%at%det%fungere.%

%

A:%Men%det%går%bare%sådan%lidt%imod%den%her%teoretiske%viden%som%jeg%har,%som%siger%at%revisor%

skal%være%offentlighedens%repræsentant.%

O:%jeg%synes%at%begge%dele%godt%kan%passe.%Det%at%en%revisor%skriver%under%på%et%regnskab,%det%

er%et%udtryk%for%at%spillereglerne%id%et%samfund%er%overholdt.%Men%det%er%jo%stadigvæk%sådan%at%

man%hjælper%virksomheden%til%at%optimere%sin%økonomi%indenfor%de%rammer%der%gælder.%Det%

kan%være%at%de%påpeger%at,%det%kan%være%nogle%beskatningsting,%det%kan%være%mange%ting,%det%

kan%være%afskrivningsforhold%eller%regelsæt%man%kan%anvende%i%regnskabet%på%en%bestemt%

måde.%Og%det%er%så%revisoren%der%skal%gøre%opmærksom%på%det%over%for%virksomheden.%

%

A:%Så%du%synes%mere%at%det%revisors%opgave%at%gøre%opmærksom%på…%

O:%Hvordan%er%spillereglerne,%og%hvordan%kan%man%anvende%dem%i%virksomheden.%Men%de%er%så%

samtidig%samfundets%garant%for%at%det%der%foregår%kan%tåle%at%se%dagens%lys.%%

%

A:%Det%mener%du%godt,%at%så%er%det%op%til%revisors%professionalisme%at%de%ligesom%kan%adskille%

mellem%rådgive%for%meget,%så%det%ikke%kan%tåle%dagslys.%

O:%Ja,%præcis.%Det%er%jo%derfor%man%er%statsautoriseret,%man%ved%hvordan%man%kan%gøre.%Jeg%ved%

ikke%om%det%er%en%lidt%søgt%sammenligning,%men%når%man%spiller%fodbold%så%gælder%der%nogle%

regler,%og%så%står%der%en%træner%ud%på%sidelinjen%og%guider%lidt%hvordan%man%udnytter%en%

offside%regel%ved%at%stå%på%en%bestemt%både.%Det%er%lidt%på%samme%måde.%Alle%firmaer%skal%

selvfølgelig%overholde%gældende%regler,%men%det%kan%jo%også%godt%være%at%direktøren%ikke%

kender%alle%regler,%og%man%betaler%jo%også%mange%penge%for%at%lave%et%regnskab,%og%i%det%der%

ligger%også%at%man%bliver%gjort%opmærksom%på%hvordan%reglerne%hænger%sammen.%

%

A:%Det%giver%også%lidt%svar%på%næste%spørgsmål.%Om%revisor%i%højere%grad%skal%rådgive%

virksomheden%fremfor%revidere%dem.%Der%tror%jeg%måske%at%jeg%har%misforstået%din%kommentar%

lidt.%Så%du%synes%at%revisor%skal%rådgive,%men%indenfor%reglerne,%så%virksomheden%ligesom%får%

mulighed%at%udnytte%reglerne%bedst%muligt%i%forhold%til%situationen.%

O:%Det%er%også%der%jeg%synes%at%spørgsmålet%er%svært,%om%man%skal%det%ene%fremfor%det%andet.%

Fordi%man%skal%begge%dele.%

%

A:%Så%til%spørgsmål%14.%Revisors%vigtigste%rolle%i%forhold%til%revisionen%af%et%regnskab.%

O:%Det%er%selvfølgelig%at%der%er%en%troværdighed%omkring%regnskabet.%At%de%ting%der%bliver%

stillet%op%står%til%troende.%%Det%er%jo%den%overordnede%rolle.%Men%når%vi%så%snakker%om%%

bevægelsen%i%rolle%så%kan%man%både%gå%til%højre%og%til%venstre,%man%kan%gå%mere%ind%i%øget%

kontrol%og%sådan%jo%mere%amerikanske%i%den%måde%man%laver%regnskab%på,%eller%man%kan%prøve%

at%se%lidt%mere%på%hvordan%man%med%nogle%gode%råd%kan%hjælpe%forretningen%videre.%Det%kan%

være%nogle%investeringsforhold%nogle%muligheder%der%ligger%idet%.%Jeg%ved%godt%at%det%ikke%er%

en%rådgivende%virksomhed%på%den%måde,%selvom%der%er%mange%revisionsfirmaer%der%prøver%at%

bygge%den%gren%på%deres%forretning.%Men%set%som%virksomhed%så%vil%jo%hellere%bruge%pengene%

på%at%få%hjælp%til%at%strukturere%firmaet%for%en%god%fremtid%og%vækst,%end%vi%vil%betale%mange%
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penge%for%at%skrive%solide%historiebøger.%Måske%lidt%en%tågesnak,%men%jeg%synes%ikke%der%er%
behov%for%at%man%øger%kontrollen%yderligere,%og%sætter%nogle%meget%tunge%apparater%i%sving%
der.%
%
%
Kode!3:!forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Kode!4:!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle.!
A:%Men%så%i%forhold%til%spørgsmål%15,%hvad%synes%du%så%at%revisor%skal%varetage%af%opgave%i%
fremtiden,%nu%hvor%vores%afhandling%handler%meget%om%revisors%rolle%i%fremtiden,%hvilken%vej%
revisors%rolle%skal%gå,%for%at%imødekomme%direktørens%ønsker%i%en%virksomhed.%
O:%Man%kan%sige%at%grænselandet%mellem%de%2%ting%vi%snakkede%om%før.%Det%kunne%måske%være%
at%være%mere%aktiv%omkring%råd%om%interne%processer%der%kan%gavne%fremtiden.%Processer%kan%
både%være%et%miks%af%hvordan%kontrollerer%man%og%hvordan%man%får%en%sund%organisation.%Er%
det%de%samme%folk%der%sidder%i%økonomiafdelingen%som%både%sidder%med%debet%og%kredit%eller%
skal%det%være%adskilte%funktioner.%Måske%at%revisor%bliver%lidt%mere%sparringsparter%på%at%få%
lavet%sunde%virksomheder%for%fremtiden.%Det%at%hjælpe%lidt%med%nogle%processer,%det%kunne%
også%være%i%IT%regi,%jeg%kan%se%der%kommer%spørgsmål%senere.%Men%det%tror%jeg%er%et%område%
der%er%meget%overset,%hvordan%strukturere%man%egentlig%sin%IT%afdeling,%hvordan%har%man%styr%
på%sin%data,%hvad%gør%man%med%kundedata.%Prøve%at%kigge%lidt%mere%fremad%og%indad%i%
organisationen%med%processer%der%kan%gavne%strukturen%og%give%nogle%bedre%
fremtidsmuligheder.%Mere%end%at%man%sætter%mere%ind%på%øget%kontrol%og%prøver%at%vride%
mere%information%ud%af%de%data%der%ligger%på%fortiden%i%virksomheden.%Som%virksomhed%vil%
man%jo%hellere%bruge%penge%på%noget%man%kan%betragte%som%investering%i%fremtiden,%end%bruge%
på%noget%der%bare%trækker%bagud,%fordi%den%tid%kan%vi%alligevel%ikke%rigtig%lave%om%på.%
%
Skat%og%afgifter%
Kode!1:!forventninger!til!revisors!nuværende!rolle!
A:%Så%i%forhold%til%spørgsmål%omkring%skat%og%afgifter.%Det%har%vi%også%snakket%lidt%mere%om%,%
det%her%med%at%der%skal%indføres%flere%kontroller%fra%revisors%side,%da%du%synes%der%er%nok.%
O:%Men%lige%præcis%på%det%der%punkt,%så%tror%jeg%at%der%er%mange%revisorer%der%af%sig%selv%sådan%
lige%kigger%på%og%lige%giver%en%kommentar.%%
%
A:%Ja,%fordi%de%skal%jo%forholde%sig%til%om%virksomheder%overholde%momsloven.%
O:%Ja,%det%er%i%hvert%fald%min%egen%erfaring.%Også%i%forhold%til%AYskatter%der%er%de%jo%helt%nede%og%
kigge%i%ansættelseskontrakten%og%se%om%min%beskatning%ser%rigtig%ud%og%så%videre.%Jeg%ved%ikke%
hvad%de%formelle%regler%er,%men%min%oplevelse%i%praksis%at%det%er%noget%gode%revisionsfirmaer%
allerede%praktiserer.%
%
Kode!2:!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Kode!3:!forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Kode!4:!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle.!
%
%
ITYrevision%
Kode!1:!forventninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Kode!2:!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!



Side%188%af%220% %

A:%Så%til%revision%af%IT.%Der%giver%du%udtryk%for%at%revisor%har%de%fonrødne%kompetencer%i%
forhold%til%revision%af%jeres%it%systemer.%Hvad%vil%du%gøre%hvis%du%ikke%føler%at%revisor%har%de%
fornødne%kompetencer.%
O:%Ja%vi%beslutter%jo%hvert%år%på%generalforsamlingen%hvem%vi%skal%have%til%at%revidere%vores%
selskab.%Det%gør%vi%hovedsagligt%ud%fra%hvem%vi%synes%er%kompetente.%Det%er%jo%næsten%det%
vigtigste%kriterier,%og%honoraret%er%måske%nr.%2.%Så%for%at%revisor%har%en%chance,%så%skal%man%jo%
være%dygtig%på%alle%parametre.%Men%konkret%ville%jeg%sige%det%til%dem,%og%sige%at%det%vil%indgå%i%
overvejelserne%%for%når%vi%vælger%revisor%for%det%kommende%regnskabsår.%
%
A:%Det%leder%jo%også%lidt%op%til%svaret%om%efteruddannelse.%At%du%synes%det%er%op%til%den%enkelte%
revisor%selv%at%holde%sig%opdateret.%
O:%Ja,%det%er%jo%et%godt%spørgsmål.%Nu%hedder%det%jo%statsautoriseret%revisor,%og%jeg%synes%da%at%
når%man%som%virksomhed%køber%revision,%kan%man%jo%godt%tillade%sig%at%forvente%at%dem%man%
bestiller%til%opgaven%også%er%kompetente%på%det%område%der.%Jeg%ved%ikke%hvordan%det%er%i%dag,%
men%om%der%skal%være%et%særligt%stempel%der%viser%at%man%er%kompetent%på%det%område,%det%
kunne%da%godt%være.%
%
Kode!3:!forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Kode!4:!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle.!
A:%Synes%der%er%nogle%punkter%inden%for%it%revision%at%revisor%rolle%lige%som%skal%ændres%i%
fremtiden??%
O:%Jeg%har%aldrig%spekuleret%over%det%før.%Men%det%kunne%godt%være%et%af%de%områder%man%
kunne%stille%lidt%flere%krav.%Lige%præcis%datastrukturen%i%de%fleste%firmaer%bliver%mere%og%mere%
komplekse,%og%de%data%man%får%på%kunder,%især%når%man%er%på%B2C,%er%jo%en%skattekiste%af%
information%i%forhold%til%at%lave%kundesegmentering.%Men%der%er%jo%samtidig%en%masse%
lovgivning%på%området,%hvad%må%man%og%hvad%må%man%ikke.%Der%kunne%det%da%godt%være%at%det%
var%en%ide%at%man%prøvede%at%kigge%lidt%mere%på%hvordan%bruger%man%data%i%forhold%til,%
persondataloven,%om%han%overholder%gældende%lovgivning.%Fordi%det%fornemmer%jeg%lidt%at%det%
kører%sådan%meget%ad%hoc,%som%eks.%På%det%så%fik%vi%i%firmaet%her%fornyeligt%her%for%14%dage%
siden%et%brev%fra%Annette%Vilhelmsen%som%hvad%skrevet%et%kollektivt%brev%til%alle%i%telesektoren,%
om%at%hun%havde%fornemmelsen%af%at%brugen%af%cpr.%Oplysninger%var%sådan%lidt%lemfældige%i%
nogle%af%virksomhederne.%Det%var%ikke%lige%de%ord%hun%brugte.%Hun%så%gerne%at%man%i%
virksomheden%fandt%en%anden%måde%at%identificere%sine%kunder%på.%Det%synes%jeg%er%et%
eksempel,%hvorfor%kommer%der%lige%pludselig%så%en%mail%om%det,%i%stedet%for%at%der%%bare%er%
nogle%regler%man%kan%forholde%sig%til.%Og%på%den%måde%tror%jeg,%hvis%man%kigger%lidt%frem%ad,%
man%snakker%lige%frem%om%big%data,%firmaerne%får%mange%flere%data,%og%måske%og%mere%og%mere%
personlig%data.%Hvordan%de%data%de%håndteres%også%i%forhold%til%gældende%lovgivning,%det%tror%
jeg%ikke%der%er%mange%revisorer%der%går%ind.%Jeg%ved%ikke%%om%det%er%en%revisionsopgave,%det%
ved%jeg%ikke,%men%jeg%kan%godt%se%det%som%et%lidt%ømt%punkt,%faktisk.%Når%man%nu%snakker%hvis%
man%siger%at%revision%handler%om%se%om%virksomhederne%holder%sig%inden%for%regelsættet.%Så%
ved%jeg%godt%at%generelt%går%mere%på%om%man%laver%et%rigtig%regnskaber,%det%er%jo%ikke,%så%skal%
man%jo%skelne%mellem%hvad%der%er%jura%og%hvad%der%er%økonomi.%Men%når%vi%nu%snakker%it%
systemer%så%er%det%jo%heller%ikke%rent%økonomi%og%klassisk%revision%på%den%måde,%og%hvis%det%er%
en%opgave%revision%skal%tage%sig%af,%så%kan%det%godt%være%at%der%er%behov%for%en%præciser,%hvad%
er%opgaven%egentlig,%hvad%er%det%lige%man%får%ud%af%lave%en%revision%af%it%systemerne.%Så%måske%
mere%at%det%er%en%krav%om%efteruddannelse,%så%kunne%jeg%godt%have%et%billede%af%at%det%var%
mere%på%sin%plads%og%beskrives%hvad%skal%der%egentlig%revideres%på%it%området.%Lige%nu%tror%jeg%
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sådan%lidt%at%man%bruger%sin%sunde%fornuft,%det%er%jo%selvfølgelig%heller%ikke%en%dårlig%start.%
Men%det%jo%ikke%nødvendigvis%en%garant%for%at%det%er%ensrettet.%
!
A:%så%du%kunne%godt%tænke%dig%en%lidt%mere%konkret%opdeling%lige%som%ved%besvigelser%som%du%
har%stor%information%omkring,%hvad%der%er%revisors%ansvar%og%hvad%der%er%ledelsens%ansvar.%Så%
ved%IT%hvad%der%er%ledelsens%ansvar%og%hvad%der%er%revisors%ansvar.%Okay,%jamen%de%lyder%da%
egentlig%som%en%meget%god%ide%synes%jeg.%
O:%Tak.%
!
%
Kategorier!
Besvigelser%
Kategori!1:!Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle! !
I%forhold%til%ansvarsfordeling%mellem%ledelsen%og%revisor%i%forbindelse%med%besvigelser,%
forventer%direktøren%at%revisor%forholder%sig%til%reguleringen,%og%at%man%som%revisor%påpeger%
de%ting%man%skal%påpege%når%man%revidere%et%regnskab.%Samtidig%mener%direktøren%ikke%at%
man%som%direktør%kan%forholde%sig%passiv,%når%revisoren%ikke%finde%nogle%fejl.%Her%mener%
direktøren%også%at%man%har%et%ansvar%i%dagligdagen,%hvor%man%skal%have%sine%procedurer%og%
tage%sig%af%det,%man%synes%der%ser%forkert%ud.%%
%
Direktøren%synes%selv%at%han%er%klar%over%sit%ansvar%i%forhold%til%besvigelser,%dette%tyder%
besvarelserne%på%spørgeskemaet%også%på.%
Derudover%har%de%en%formalia%i%virksomheden,%der%gør%at%direktøren%og%bestyrelsen%godt%er%
klar%over%deres%ansvar.%
%
Kategori!2:!Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Direktøren%giver%ikke%udtryk%for%at%have%nogle%forventninger%og%holdninger%til%revisors%
fremtidige%rolle.%Det%virker%til%at%direktøren,%synes%at%det%fungere%godt%nok%som%det%fungere%i%
dag.%
%
Going%concern%
Kategori!1:!Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Direktøren%synes%at%revisor%har%overvurderet%lidt%i%forhold%til%deres%vurdering%af%going%
concern.%Direktøren%synes%revisor%er%blevet%meget%mere%forsigtig%i%deres%vurdering%af%going%
concern.%%
Han%mener%også%at%der%er%nogle%i%bestyrelsen%der%er%blevet%mere%forsigtig.%
%
Kategori!2:!Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Direktøren%synes%at%der%i%en%periode%har%været%for%meget%fokus%på%going%concern,%hvormed%
direktøren%ikke%synes%at%der%skal%være%mere%fokus%på%going%concern%i%fremtiden.%%
Direktøren%synes%ligeledes%at%der%er%skrevet%mange%forbehold%i%regnskabet%i%forhold%til%
hvordan%det%har%set%ud%tidligere.%%
Årsagen%til%at%fokus%på%going%concern%er%øget,%tror%direktøren%skyldes%de%internationale%og%
nationale%skandaler,%herunder%IT%Factory.%%
%
Direktøren%er%godt%klar%over,%at%man%godt%kan%revidere%et%firma%tilstrækkeligt,%selvom%firmaet%
senere%går%konkurs.%Direktøren%synes%at%det%er%farligt,%hvis%det%kommer%så%langt%ud,%at%en%
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revision%kan%opfattes%som%en%blåstempling%af%at%det%er%en%god%og%sund%forretning,%hvormed%det%
for%nogle%næsten%kan%oversættes%til%at%det%er%en%god%ide%at%investere%i.%
Dette%mener%direktøren%IKKE%er%revisors%rolle.%Direktøren%mener%at%det%må%man%finde%i%
ledelsesberetningen,%hvor%ledelsen%udtaler%sig%om%fremtiden,%det%mener%har%ikke%er%revisors%
ansvar.%
%
Direktøren%synes%generelt%ikke%at%revisors%vurdering%af%going%concern%skal%omtales%i%
revisionspåtegningen%i%fremtiden,%specielt%ikke%hvis%det%skal%være%en%detaljeret%beskrivelse,%
hvor%revisor%skal%lave%forretningsmæssige%vurderinger%omkring%fremtiden,%dette%tror%
direktøren%ikke%revisor%har%evnerne%til,%og%det%mener%direktøren%heller%ikke%er%revisors%
opgave.%%
Hvis%det%bliver%revisors%opgave,%tror%direktøren%at%det%giver%anledning%til%en%masse%forbehold.%
Men%direktøren%mener%at%revisor%overordnet%skal%lave%nogle%vurderinger%af,%om%der%er%nogle%
specielle%forhold,%der%gør%at%men%kan%være%i%tvivl%om%going%concern%tilgangen.%
%
I%forhold%til%IAASB%forslag%om%going%concern%altid%skal%omtales%i%revisionspåtegningen,%mener%
direktøren%ikke%at%det%vil%skabe%merværdi%for%regnskabsbrugeren,%da%direktøren%tror%rent%
praktisk,%at%det%vil%fungere%på%den%måde,%at%revisor%vil%blive%meget%forsigtig,%så%forsigtig%at%
direktøren%vil%tvivle%på%at%det%vil%give%et%retvisende%billede%for%hvordan%fremtiden%vil%komme%til%
at%udvikle%sig.%
%
Revisionspåtegning%
Kategori!1:!Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Direktøren%synes%at%revisionspåtegningen%er%tilstrækkelig%som%den%er%i%dag.%Direktøren%mener%
at%det%er%op%til%regnskabslæseren%selv%at%opnå%den%viden,%som%der%skal%til%for%at%forstå%en%
revisionspåtegning.%%
%
Kategori!2:!Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Direktøren%mener%ikke%at%der%skal%mere%information%i%revisionspåtegningen%i%fremtiden.%
Direktøren%synes%at%der%er%sket%en%overreaktion%her,%direktøren%mener%at%der%burde%være%
mere%fokus%på%at%gøre%virksomhederne%sunde%end%at%kontrollere.%
%
Uafhængighed%
Kategori!1:!Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Direktøren%mener%at%revisor%skal%kunne%tilgodese%både%selskabet%interesse%og%samfundet%
interesse.%%
Direktøren%mener%at%revisionen%skal%hjælpe%virksomheden%med%at%optimere%situationen%for%
virksomheden%indenfor%de%rammer%der%fastsættes%af%reguleringen.%%
Direktøren%mener%at%det%er%op%til%revisors%professionalisme%at%kunne%skelne%mellem%hvornår%
revisors%uafhængighed%bliver%truet.%%
%
Alternativt%forslår%direktøren%at%det%er%told%og%skat%der%som%samfundet%repræsentant,%skal%gå%
ud%og%kontrollere%virksomheden%og%hvordan%de%laver%deres%regnskab.%
%
Kategori!2:!Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle! !
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Direktøren%at%revisor%i%fremtiden%skal%være%mere%aktiv%omkring%råd%om%interne%processer%der%
kan%gavne%fremtiden.%Processerne%kan%være%et%miks%af%hvordan%man%kontrollere%og%hvordan%
man%får%en%sund%organisation.%%
Herunder%funktionsadskillelse.%%
Direktøren%ser%revisor%måske%som%en%lidt%mere%sparringsparter%på%at%få%lavet%sunde%
virksomheder%for%fremtiden.%%
%
Skat%og%afgifter%
Kategori!1:!Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Direktøren%er%tilfreds%med%revisors%nuværende%rolle%
%
Kategori!2:!Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Direktøren%synes%ikke%at%der%skal%indføres%krav%om%revision%af%skat%og%afgifter,%da%direktøren%
har%den%opfattelse%at%det%gør%revisorer%af%sig%selv%i%dag.%%
%
ITYrevision%
Kategori!1:!Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Direktøren%ansætter%deres%revisor%bl.a.%ud%fra%deres%kompetencer.%%
Direktøren%mener%at%det%op%til%den%enkelte%revisor%at%holde%sig%opdateret.%
%
Kategori!2:!Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Direktøren%mener%at%IT%er%et%område%der%er%meget%overset,%hvor%direktøren%mener%at%revisor%i%
fremtiden%godt%kunne%rådgive%lidt%mere.%%
Direktøren%mener%at%man%godt%kunne%stille%lidt%flere%krav%til%revisor%i%forhold%til%ITYrevision.%
Specielt%fordi%datastrukturen%bliver%mere%og%mere%kompleks.%%
Der%skulle%måske%laves%krav%i%forhold%til%kontrollen%af%virksomhedens%brug%af%data,%og%om%
virksomheden%overholder%lovgivningen,%f.eks.%persondataloven.%%
Direktøren%kunne%godt%tænke%sig%at%få%det%lidt%mere%afklaret%hvad%det%er%man%får%ud%af%lave%en%
revision%af%ITYsystemer.%%
I%den%forbindelse%kunne%direktøren%godt%tænke%sig%en%lidt%mere%konkret%opdeling%af%hvad%der%
er%revisors%ansvar%og%hvad%der%ledelsens%ansvar%ved%IT.%%
%
Generelt%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Direktøren%mener%ikke%at%der%er%et%behøv%for%at%øge%kontrollen%yderligere.%Virksomhederne%vil%
heller%bruge%pengene%på%at%få%hjælp%til%at%strukturere%firmaet%for%en%god%fremtid%og%vækst,%end%
at%betale%penge%for%at%skrive%solide%historiebøger%
Direktøren%mener%at%man%skal%prøve%på%at%kigge%lidt%mere%fremad%og%indad%i%organisationens%
med%processer,%der%kan%gavne%strukturen%og%give%nogle%bedre%fremtidsmuligheder.%Direktøren%
mener%ikke%at%man%skal%sætte%mere%ind%på%øget%kontrol%og%prøve%at%vride%mere%information%ud%
af%de%data%der%ligger%på%fortiden%i%virksomheden.%Direktøren%er%mere%interesseret%i%at%betragte%
revisionen%som%en%investering%i%fremtiden,%frem%for%at%kigge%og%kontrollere%på%fortiden,%det%
kan%man%ikke%lave%om%på.%%
%
Axial!kodning!–!paradigmemodel!for!hver!kategori!
Fænomen%klarlægges%en%relation%mellem%emnet,%betingelserne%og%konsekvenserne,%samt%
konteksten%og%strategien%for%de%involveret.%
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%
Besvigelser%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Ved%at%direktøren%godt%kender%til%sit%ansvar%i%forhold%til%besvigelser,%og%direktørens%
forventninger%til%revisor%er,%at%sikre%at%reguleringen%bliver%opfyldt,%får%revisor%en%
kontrollerende%rolle,%hvor%det%er%revisors%opgave%at%kontroller%at%reguleringen%er%opfyldt.%
Konsekvens:%Revisors%nuværende%rolle%kontrollerende.%%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Ved%at%direktøren%godt%kender%til%sit%ansvar,%og%synes%at%revisors%nuværende%rolle%er%
tilstrækkelig,%forventer%direktøren%ikke%at%revisors%fremtidige%rolle%ændres.%
%
Going%concern%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Direktøren%har%et%kendskab%til%going%concern%vurderingen,%og%er%indforstået%med,%at%et%selskab%
godt%kan%gå%konkurs,%selvom%der%ikke%i%revisionspåtegningen%har%været%nogle%bemærkning%til%
going%concern%vurderingen.%Hertil%synes%direktøren%at%der%har%været%for%meget%fokus%på%going%
concern%vurderingen,%og%mener%at%revisor%har%været%for%forsigtig%i%de%seneste%par%år,%hvormed%
direktøren%synes%at%revisor%nuværende%rolle%er%for%påpasselig.%%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
I%og%med%direktøren%synes%at%revisor%nuværende%vurdering%af%going%concern%er%for%forsigtig,%og%
at%der%har%været%for%meget%fokus%på%going%concern%vurderingen.%Derudover%mener%direktøren%
ikke%at%revisor%er%den%rette%person%til%at%komme%med%en%mere%detaljeret%beskrivelse%af%going%
concern%vurderingen%i%revisionspåtegningen.%Direktørens%holdninger%til%revisors%fremtidige%
rolle%er%at%den%skal%være%mindre%forsigtig,%da%det%vil%være%mere%retvisende%og%at%revisor%
vurdering%om%going%concern%skal%ikke%altid%medtages%i%revisionspåtegningen.%%
%
Revisionspåtegning%
Forventninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Direktøren%synes%at%revisionspåtegningen%er%tilstrækkelig%i%dag,%hvormed%direktøren%synes%at%
revisors%nuværende%rolle%er%tilstrækkelig.%
%
Forventninger!til!revisors!fremtidige!rolle! !
Direktøren%synes%at%der%de%seneste%år%har%været%en%overreaktion%i%forhold%til%
revisionspåtegningen%de%seneste%år,%direktøren%mener%at%der%har%været%et%for%stort%fokus%på%at%
kontrollere%frem%for%at%gøre%selskaberne%sunde.%Direktøren%synes%at%revisor%i%fremtiden%skal%
fokusere%mere%på%at%gøre%selskaberne%sunde,%frem%for%at%kontrollere%dem%
%%
Uafhængighed%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!!
Direktøren%mere%at%revisor%god%både%kan%tilgodese%selskabet%og%samfundet%interesse.%
Direktøren%mener%ikke%at%revisors%nuværende%rolle%som%ofte%er%mere%kontrollerende%i%forhold%
til%at%reguleringen%opfyldes%er%tilfredsstillende.%Direktøren%synes%at%revisors%nuværende%rolle%
er%for%kontrollerende.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle! !
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Da%direktøren%synes%at%revisors%nuværende%rolle%er%for%kontrollerende%i%forhold%til%om%
reguleringen%overholdes,%frem%for%at%give%råde%om%hvad%der%kan%gavne%selskabet%fremadrettet.%
Direktøren%synes%at%revisors%i%fremtiden%skal%have%en%mere%rådgivende%rolle%frem%for%
kontrollerende,%i%forhold%til%revisors%rolle%i%dag.%
%
Skat%og%afgifter%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Direktøren%er%tilfreds%med%revisors%nuværende%rolle.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!!
Direktøren%synes%ikke%at%der%skal%indføres%et%krav%om%at%revisor%skal%kontrollere%for%skat%og%
afgifter%i%fremtiden.%Direktøren%forventer%at%revisor%gør%det%af%sig%selv%i%dag.%Direktøren%
forventning%til%revisors%fremtidige%rolle%er%at%de%fortsætter%med%at%kontroller%for%skat%og%
afgifter,%selvom%det%ikke%er%et%krav.%
%
ITYrevision%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Direktøren%forventer%at%revisor%har%de%fornødne%kompetencer%til%at%kontrollere%selskabets%ITY
anvendelse,%og%forventer%at%revisor%holder%sig%opdateret.%Dermed%er%direktørens%nuværende%
forventninger%og%holdninger%til%revisor%at%de%har%kompetencerne%til%at%revidere%IT.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle! !
Direktøren%mener%at%IT%er%område%der%er%overset.%Direktøren%kunne%godt%tænke%sig%at%revisor%
rådgav%mere%på%området.%Derudover%kunne%revisor%godt%tænke%sig%at%der%kom%flere%krav%til%
revisor%i%forhold%til%revisionen%af%ITYanvendelsen,%og%om%lovgivningen%overholdes.%Endvidere%
kunne%direktøren%godt%tænke%sig%at%det%blev%lidt%mere%afklaret%hvad%effekten%af%ITYrevision%er,%
samt%at%der%kom%en%klar%opdeling%mellem%hvad%der%er%revisors%opgave%og%ledelsens%opgave.%
Konsekvens:%Direktøren%holdninger%til%revisors%fremtidige%rolle,%er%både%at%den%skal%være%
mere%kontrollerende,%men%også%mere%rådgivende%i%forhold%til%IT.%
!
!
Selektiv!kodning!
En%beskrivelse%af%respondentens%forventninger%og%holdninger%til%revisors%nuværende%og%
fremtidige%rolle.%
!
Besvigelser%
Direktøren%anser%revisors%nuværende%rolle%som%kontrollerende%i%forhold%til%besvigelse.%
Direktøren%er%tilfreds%med%revisors%nuværende%kontrollerende%rolle,%og%mener%ikke%at%den%skal%
ændres%i%fremtiden.%
%
Going%Concern%
Direktøren%synes%at%revisors%nuværende%rolle%i%forhold%til%going%concern%vurderingen%er%for%
forsigtig,%så%meget%at%direktøren%stiller%spørgsmålstegn%ved%om%det%er%retvisende.%Derudover%
mener%direktøren%at%revisor%har%for%meget%fokus%på%going%concern%i%dag.%Direktøren%synes%
dermed%at%revisor%i%fremtiden%skal%være%mindre%forsigtig%i%deres%going%concern%vurdering,%da%
dette%vil%gøre%vurderingen%mere%retvisende.%
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I%forhold%til%om%revisor%i%fremtiden%altid%skal%kommenter%going%concern%i%

revisionspåtegningen,%mener%direktøren%ikke%at%dette%er%revisors%opgave,%og%at%revisor%ikke%

har%evnerne%hertil.%%

Revisionspåtegning%

Direktøren%synes%at%revionspåtegningen%i%dag%er%tilstrækkelig,%hvormed%direktøren%ikke%synes%

at%der%skal%ske%nogle%ændringer%i%revisors%rolle%i%fremtiden.%

%

Uafhængighed%%

Direktøren%mener%at%revisor%både%skal%kunne%tilgodese%selskabet%og%samfundet%interesse.%

Direktøren%mener%at%revisor%i%dag%har%for%meget%fokus%på%kontroller,%frem%for%at%rådgive%

selskaberne%om%hvad%de%kan%gøre%fremadrettet.%Direktøren%synes%at%revisors%fremtidige%rolle%

skal%være%mere%værdiskabende%for%selskaberne,%frem%for%kontrollerende.%

I%forhold%til%uafhængighed%synes%direktøren%at%det%er%op%til%revisors%professionalisme,%at%sikre%

at%den%ikke%er%truet.%Hermed%støtter%direktøren%også%op%om%revisors%uafhængighed%skal%være%

mere%principbaseret%end%den%er%i%dag.%%

%

Skat%og%afgifter%

Direktøren%er%tilfreds%med%revisors%nuværende%rolle.%Direktøren%forventer%at%revisor%

kontrollere%at%selskabet%har%afregnet%skat%og%afgifter%korrekt,%men%direktøren%synes%ikke%at%der%

skal%indføres%nogle%krav%om%at%revisor%skal%gøre%det.%Dette%henleder%til%at%revisor%ikke%mener%at%

revisors%fremtidige%rolle%skal%ændres,%men%forventer%at%revisor%kontroller%skat%og%afgifter,%

hvilket%er%lidt%modstridende.%

%

ITYrevision%

Direktøren%forventer%at%revisor%besidder%de%nødvendige%kompetencer%i%forhold%til%at%revidere%

ITYanvendelsen.%Men%direktøren%mener%at%det%er%et%område%der%er%overset,%og%hvor%der%i%

fremtiden%godt%kunne%være%nogle%forbedringer%i%forhold%til%revisors%rolle.%Direktøren%

manglede%en%mere%konkret%opdeling%af%ansvaret%for%overholdelse%af%bl.a.%reguleringen%

indenfor%dataYanvendelsen,%samt%mere%rådgivning%indenfor%området.%

Direktøren%synes%dermed%at%revisors%rolle%i%dag,%ikke%har%nok%fokus%på%ITYanvendelsen,%og%at%

der%i%fremtiden%kommer%mere%fokus%på%det.%%

!
%
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Bilag&20:&Transskription&af&interview&med&bestyrelsesmedlem&Thomas&Plenborg&
%
Generelt!
Spørgsmål%1%
M:%Hvordan%synes%du%generelt%at%kommunikationen%mellem%bestyrelsen%og%revisors%fungerer?%
%
T:%Generelt%rent%fint.%Det%varierer%meget,%men%den%er%generelt%ret%fint.%Når%vi%snakker%nu,%er%det%
så%for%børsnoterede%selskaber%eller%er%det%unoterede%selskaber.%
%
M:%Det%er%regnskabsklasse%C%&%D.%
%
T:%Så%det%er%både%for%unoterede%og%noterede?%Klasse%C,%så%er%vi%oppe%i%nogle%pænt%store.%Jeg%vil%
sige%at%den%fungere,%når%I%siger%ledelsen,%mener%i%så%den%daglige%ledelse%eller%mellem%
bestyrelsen,%fordi%jeg%snakker%fra%bestyrelsen%nu.%
%
M:%Ja%lige%præcis,%det%er%det%vi%spørger%til.%
%
T:%Altså%den%er%jo%begrænset.%Typisk%deltager%de%årsafslutningen,%og%så%deltager%de%,%i%hvert%fald%
for%dem%jeg%kender,%der%deltager%de%så%i%revisionsplanlægningen%og%så,%altså%de%selskaber%der%
har%revisionsudvalg,%så%deltager%de%på%møderne.%Og%som%forberedelse%til%møderne%kan%jeg%godt%
finder%på%at%ringe%til%revisor,%eller%også%ringer%han%til%mig%hvis%der%er%nogle%ting%der%er%
udestående.%Når%de%rapporterer%deres%key%findings%ved%årsafslutningen%så%har%jeg%også%sådan%
en%session%med%dem%inden,%selv%inden%med%inden%vi%har%revisionsudvalgsmøde,%hvor%jeg%lige%
får%dem%ridset%op,%og%så%kommer%de%selvfølgelig,%og%så%har%vi%revisionsprotokollen%der%kommer%
løbende%hen%over%året.%
%
M:%Og%den%synes%du%er%til%at%forstå?%
%
T:%ja,%den%er%nem%nok%at%forstå.%Men%jeg%kan%godt%forestille%mig%at%dem%i%baggrunden,%hvis%man%
ikke%kommer%med%sådan%en%ikke%regnskabsmæssig%baggrund,%så,%nej%det%tror%jeg%godt%at%de%
kan%forstå.%
%
M:%Altså%vi%er%generelt%blevet%overrasket%over%hvor%stor%indsigt%at%direktører%har%generelt%om%
hvad%der%sker%i%revisionen.%
%
T:%Ja,%det%skal%de%have,%ellers%er%det%noget%skidt.%
%
M:%Det%lød%som%om%at%det%bare%var%en%selvfølge.%
%
T:%Jamen%det%er%det%også.%Man%ved%også%godt%hvor%skoen%kan%trykke%henne,%hvor%de%
regnskabsmæssige%skøn%ligger.%
%
M:%Så%det%er%der%ikke%noget?%Er%der%noget%du%synes%der%kunne%være%anderledes,%eller%synes%det%
er%tilstrækkeligt%det%du%har%med%revisor%at%gøre%nu?%
%
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T:%jeg%synes%at%det%er%tilstrækkeligt.%Sådan%generelt%set%godt%tilfredse,%altså,%ja%det%er%jeg,%det%må%
jeg%sige.%Der%kommer%nok%nogle%nuancer%om%lidt,%men%overordnet%så%vi%jeg%sige%ja.%
%
Spørgsmål%2%
M:%Hvis%vi%så%går%videre%til%revisionspåtegningen.%Lige%nu%snakker%man%om%i%EU%at%den%skal%
være%mere%informativ%og%de%vil%flere%ting,%den%går%egentlig%ud%på%at%der%er%nogle%ting%fra%
revisorprotokollen%der%skal%over%i%påtegningen.%Som%bl.a.%kunne%være%at%revisor%altid%skal%
fortælle%om%de%største%udfordringer%i%revisionen.%Tror%du%at%det%ville%være%en%god%ide%for%
virksomheden%at%få%flere%informationer%ud?%Tror%du%det%kunne%påvirke%negativt%eller%positivt%
for%regnskabslæseren?%
%
T:%altså%det%vil%give%øget%transparens.%Men%vil%det%komme%som%en%overraskelse%for%dem%der%
dækker%selskabet,%det%ved%jeg%ikke,%det%kan%jeg%være%i%tvivl%om,%om%det%reelt%giver%noget.%Og%
downside%kunne%være%at%det%skaber%uro%blandt%nogle%der%ikke%er%så%professionelle.%
%
M:%ja,%nemlig,%om%man%simpelthen%misforstår.%
%
T:%ja,%jeg%er%ikke%sikker%på%at%det%er%ubetinget%en%fordel.%Det%er%lige%sådan%en%rygmarvsreaktion,%
jeg%er%ikke%sikker%på%at%det%vil%være%super.%%
%
A:%Ideen%er%jo%meget%at%give%regnskabsbrugeren%mere%information.%
%
T:%Altså%de%kritiske%skøn,%sådan%noget%som%regnskabsposter,%goodwill,%udskudt%skat,%aktiver%
typisk,%det%ivil%være%den%slag%hvor%der%er%meget%skøn,%pensionsforpligtelser.%Men%det%ved%vi%jo%
allerede%godt,%der%jo%typisk%sådan%en%note%2%i%årsrapporten%eller%note%1%med%væsentlige%skøn.%
Hvor%alle%deres%væsentlige%skøn%er%ridset%op.%Så%kan%der%være%nogle%retssager.%Altså%der%er%
kraftig%risiko%for%dobbeltdækning.%Når%jeg%læser%revisionspåtegningen,%sådan%som%jeg%tænker%
på%den,%så%er%det%mange%af%de%samme%ting.%Så%der%det%sådan%noget%med%at%det%interne%kontrol%
miljø%ikke%er%i%orden,%der%kan%ligge%noget%value%added%der,%men%ellers%så%kan%jeg%ikke%rigtig%se%
hvor%meget%ekstra%det%giver%end%hvad%der%allerede%eksisterer%i%notekrav.%Så%skal%man%være%
meget%opmærksom%på%i%hvertfald,%og%årsrapporter%er%rigeligt%lange%i%dag%efter%min%opfattelse.%
%
Spørgsmål%3%
M:%Ja,%det%kan%være%ret%lange.%Synes%du%så%den%revisionspåtegningen%vi%har%i%dag%kunne%være%
bedre%formuleret%på%ord%for%en%regnskabslæser,%eller%du%forstår%godt%hvad%der%står?%
%
T:%Ja,%men%det%ved%jeg%ikke.%Det%kunne%da%godt%være%at%man%kunne%formulere%den%mere%
lavpraktisk,%men%hvis%de%er%kvalificerede.%Hvad%er%det%der%står?%Altså%det%ved%jeg%ikke.%Det%har%
jeg%ikke%rigtig%nogen%holdning%til,%må%jeg%indrømme.%Jeg%kan%egentlig%godt%lide%at%den%er%
ensartet,%det%kan%jeg.%Der%er%ikke%tvivl%om%det%de%mener,%enten%mener%de%det%eller%også%gør%de%
ikke.%Det%der%med%midt%i%mellem%så%bliver%jeg%i%tvivl,%tror%jeg.%Så%den%dialog%der%skal%gå%fra%
revisionsprotokollen%det%synes%jeg%faktisk%fungerer%fint.%Fordi%man%skal%i%revisionspåtegningen%
om%at%man%sætter%tvivl%med%selskabets%et%eller%andet,%drift,%så%får%det%meget%meget%store%
konsekvenser.%Så%derfor%skal%man%være%varsom%med%bare%at%fyre%løs%i%revisionspåtegningen,%
fordi%det%kan%have%nogle%voldsomme%konsekvenser%der%er%unødige%for%selskabet.%Der%kan%man%
først%bruge%revisionsprotokollen%for%at%kommunikere.%Og%så%må%vi%i%bestyrelsen%tage%et%
medansvar%om%der%skal%stå%noget%i%revisionspåtegningen.%Altså%kan%du%virkelig%mene%at%den%er%
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blank%den%her?%Jeg%ved%godt%at%der%er%mange%der%siger%hvorfor%kan%du%ikke%forudsige%
konkurser,%det%men%det%er%ikke%let.%Plus%at%følgeomkostningerne%er%så%store.%Jeg%er%ikke%sikker%
på%at%jeg%behøver%at%få%den%anderledes.%Men%også%fordi%jeg%synes%at%vi%får%så%meget%information%
i%årsrapporten%som%jeg%vil%tro%at%de%ville%skrive%i%revisionspåtegningen%alligevel,%og%så%vil%det%
være%dobbeltdækning.%
%
Spørgsmål%3.1%
A:%Men%det%er%jo%også%fordi%at%der%mange%der%ikke%læser%hele%regnskabet,%men%kun%læser%
påtegningen.%
%
T:%Ja,%men%så%put%det%i%revisionspåtegningen%og%fjern%det%i%årsrapporten,%jeg%vil%ikke%have%det%
dobbelt.%Så%bliver%det%bare%ved%at%fylde%på,%det%koster%noget%at%lave%den,%og%den%bliver%større%og%
større%og%mere%uvenlig%at%læse%
%
Spørgsmål%4%
M:%Yderligere%arbejder%EU%også%på%et%separat%regelsæt%for%virksomheder%af%offentlig%interesse%
som%bl.a.%er%børsnoterede%selskaber.%Hvor%en%af%reglerne%går%ud%på%at%når%man%skal%vælge%
revisor%så%skal%revisionen%ud%i%en%udbudsrunde,%hvor%der%skal%være%et%af%de%firmaer%som%skal%
være%uden%for%the%Big%4.%Så%det%vil%sige%at%hvis%DSV%skal%ud%og%have%en%ny%revisor,%så%skal%der%
være%en%udenfor%the%big%four.%%
%
T:%Vi%vil%jo%aldrig%tage%dem.%Vi%er%i%72%lande,%så%skal%revisor%garanterer%at%han%kan%revidere%i%72%
lande.%Så%tager%vi%lige%Bogø%og%Skov%som%ligger%et%eller%andet%sted%her%på%Frederiksberg%som%jeg%
kender,%men%han%har%jo%ikke%en%chance.%Det%er%at%skyde%gråspurve%med%kanoner.%Vi%er%nødt%til%
at%have%nogle%de%rhar%et%globalt%presence.%%
%
M:%EU’s%begrundelse%er%de%ønsker%at%fremme%konkurrence%på%markedet,%men%ja.%
%
T:%Det%kan%da%også%godt%være%at%de%kan%løse%det,%BDO%måske%hvis%de%dækker%globalt,%men%det%
bliver%ikke%nemt.%Men%det%er%jo%den%ene%dimension%af%det.%Den%anden%er%at%kvaliteten%skal%jo%
også%følge%med,%der%skal%være%en%faglig%afdeling%som%sikrer%sig%at%når%vi%aflægger%regnskabs%å%
skal%der%bare%ikke%være%nogen%slinger%i%valsen%på%om%vi%har%opfyldt%de%der%IFRS%standarder%
som%er%så%tykke%i%dag.%Så%det%er.%
%
M:%Så%de%kunne%godt%komme%med,%men%de%ville%ikke%blive%valgt.%
%
T:%Personligt%har%jeg%intet%imod%at%tage%dem,%men%jeg%tror%bare%på%at%de%vil%falde%fra%fordi%at%de%
ikke%kan%give%os%den%tryghed%globalt%og%så%vil%jeg%være%i%tvivl%om%de%har%den%faglige%niveau%der%
skal%til.%%
%
M:%Yes,%yderligere%er%der%også%
%
T:%Her%tænker%jeg%ikke%revisionsteam,%der%tænker%jeg%om%den%faglige%afdeling%er%skarp%nok.%
%
M:%Så%om%ressourcerne%og%kompetencerne%er%tilstrækkelig%for%at%revidere%international.%
%
T:%Ja.%
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%
Spørgsmål%5%
M:%Yderligere%er%der%i%forslag%at%der%skal%være%tvungen%rotation%for%virksomheder%af%offentlig%
interesse%hvor%den%nye%revisor%skal%komme%fra%et%nyt%hus,%så%i%brugte%KPMG%i%2012,%så%hvis%i%
skulle%ud%og%have%en%ny%revisor,%så%kunne%i%ikke%finde%en%anden%revisor%i%KPMG.%
%
T:%Jeg%forstår%godt%hensigten%med%den,%men%jeg%er%faktisk%oprigtigt%i%tvivl%om%jeg%synes%at%det%er%
en%god%ide.%Fordi%der%er%meget%store%omkostninger%for%et%selskab%ved%at%skifte%revisor%det%
første.%Alle%rutiner%og%procedurer%bliver%ligesom%kastet%op%i%luften%og%starte%på%ny.%Nogle%kan%
måske%sige%at%det%er%godt%at%starte%på%noget%nyt.%Men%hvis%det%er%effektivt%og%godt%så%er%det%en%
unødvendig%omkostning%at%pålægge%virksomheden.%Så%jeg%behøver%det%ikke.%
%
Spørgsmål%5.1%
M:%Så%revisors%uafhængighed%er%stadig%intakt%selvom%man%bruger%det%samme%hus%år%efter%år?%
Hvad%du%føler?%
%
T:%De%får%en%sum%penge,%ikke?%Det%er%den%uafhængighed%der%kan%diskuteres,%ikke?%Jeg%tror%at%
jeg%vil%sige%at%det%er%fint%at%hvis%man%endelig%skal%noget,%så%det%eksisterende%revision%system%vi%
har%i%dag,%hvor%man%kan%rotere%internt.%
%
Spørgsmål%5.2%
M:%Det%var%også%oppe%at%vende%at%man%skulle%bruge%et%2%revisorsystem.%Kunne%det%være%en%
mulighed?%
%
T:%Nej,%det%er%fuldstændig%vanvittig.%Det%er%spild%af%penge.%Så%skal%de%koordinere%intern.%
Selskabets%aktionærer%skal%i%hvert%fald%ikke%betale%dobbelt%for%det,%det%vil%vi%ikke%være%med%til.%
Så%skal%de%til%at%koordinere%og%så%skal%de%lave%sådan%en:%hvem%laver%hvad.%Skal%revidere%revisor,%
er%det%fordi%at%man%er%utryg%ved%at%den%ene%ikke%gør%det%godt%nok.%Det%kan%ikke%undgå%at%blive%
et%ekstra%lag%fedt,%altså%omkostninger.%Så%skulle%det%kunne%tjene%sig%hjem%ved%færre%skandaler%
eller%færre%et%eller%andet,%eller%større%tryghed%i%rapporteringen.%Kan%i%sige%mig,%hvor%mange%af%
de%børsnoterede%virksomheder%der%er%ugler%i%mosen%ved?%
%
M:%ja,%det%er%nok%de%færreste.%
%
T:%ja,%det%er%nok%i%småtingsafdelingen.%O%gås%vil%man,%skal%alle%straffes%med%en%ekstra%lag%
revisor,%det%kan%jeg%ikke%helt%se%ideen%i.%
%
M:%men%så%er%jeg%igennem%mine%spørgsmål.%
%
Spørgsmål%6%
A:%ja%,%men%så%lidt%mere%generelt.%Finanskrisen%har%sat%fokus%på%revisor,%og%især%med%IT%
FactoryYsagen.%Har%det%nogen%konsekvens%for%om%du%kommer%i%tvivl,%om%effekten%af%
revisionen?%
%
T:%nej,%det%gør%jeg%ikke.%I%alle%brancher%kan%man%være%uheldig,%enten%ved%at%der%er%brodne%kar%
eller%man%har%en%dårlig%dag.%Men%generelt%så%synes%jeg%i%Danmark%at%det%er%relativt%få%vi%ser%der%
ikke%fungerer.%Så%jeg%er%egentlig%tryg%nok.%Jeg%vil%så%sige%på%en%anden%måde,%der%er%prispres%på%
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deres%ydelser%i%dag,%som%gør%at%de%bliver%nødt%til%at%gøre%tingene%lidt%anderledes,%der%kan%man%
måske%være%lidt%bekymret%for%om%de%kommer%til%at%slække%på%kvaliteten%nogen%gange.%En%
anden%ting%er%også%at%jeg%syne%at%det%er%utroligt%få%findings%de%steder%hvor%jeg%sidder,%hvor%jeg%
egentlig%får%noget%ud%af%dem%som%selskab.%De%går%ud%og%efterprøver,%jeg%synes%der%er%få%findings%
som%kan%forbedre%enten%vores%interne%kontrolmiljø%eller%mere%effektiv%i%nogle%procedure,%det%
kunne%jeg%godt%tænke%mig%at%revisor%gjorde%ud%af.%%
%
Spørgsmål%6.1%
A:%Så%i%får%lidt%mere%ud%af%revisor%fremadrettet%fremfor%bare%kontrol.%
%
T:%Ja,%de%er%jo%ude%at%kigge%i%forvejen,%hvorfor%ikke%lige%give%os%det%ekstra.%Bruge%en%time%mere%
og%så%fortælle%os,%de%og%de%forhold,%baseret%på%min%erfaring%fra%en%virksomhed,%jeg%kan%ikke%
sige%hvem%det%er,%%så%synes%jeg%at%det%ville%være%en%god%ide%at%gøre%sådan%her.%
%
M:%så%lige%lidt%mere%rådgivning%ind%over%det.%
%
T:%Ja,%altså%når%man%alligevel%har%fat%i%dem,%hvorfor%ikke%afrapportere%de%finding%de%har%haft.%
Det%vil%de%sikkert%sige%at%de%gør,%men%så%er%det%skæmmende%små%finding%de%så%laver.%
%
A:%du%synes%ikke%at%det%er%tilfredsstillende%det%de%skriver%i%revisionsprotokollen.%
%
T:%Jo,%revisionsprotokollen%er%sådan%set%fint%nok.%Jeg%snakker%om%det%fremadrettet%alt%i%
driftsmæssigperspektivet.%Det%behøver%ikke%være%i%revisionsprotokollen%det%kan%være%i%et%
management%letter%eller%de%kan%altså%bare%mundtlig.%
%
Spørgsmål%6.2%
A:%hvad%så%med%forhold%til%besvigelser,%nu%hvor%du%siger%at%de%ikke%rigtig%finder%nogle%findings.%
Synes%du%at%revisor%evner%at%opdage%besvigelser%er%tilstrækkelig?%
%
M:%forventer%du%overhovedet%det%af%revisor?%
%
T:%ja,%selvfølgelig%forventer%jeg%det.%Det%er%jo%last%defense.%Der%er%jo%interne%kontroller%og%
forskellige%mekanismer,%først%kontrolmiljø,%så%er%det%intern%revision%og%så%er%der%ekstern%
revision%og%måske%finanstilsynet%hvis%det%var%en%bank.%Der%er%forskellige%linjer%i%det%forsvar%vi%
har,%der%gerne%skulle%fange%op%på%besvigelser.%Så%det%gør%jeg,%jeg%forventer%egentlig%at%de%ermed%
i%vores%defense%for%det,%hvi%sman%kan%sige%det%sådan.%Men%om%jeg%synes%de%er%gode%til%det?%Jeg%
kan%ikke%sige%om%det%skyldes%revisor%eller%om%det%skyldes%kontrolmiljøet%i%virksomheden.%Og%
jeg%har%også%set%ting%glide%fuldstændigt%igennem%hænderne%på%revisor.%Det%er%jo%svært,%det%
kræver%jo%forfærdeligt%mange%ting.%Det%kræver%jo%at%man%laver%en%systematisk%revision,%for%at%
fange%de%ting%der%ligger%der.%Og%det%gør%man,%det%har%man%simpelthen%ikke%ressourcer%til,%det%vil%
i%se%når%i%kommer%ud.%Der%er%prispres,%i%skal%gøre%tingene%mere%effektiv.%Det%kunne%godt%frygtes%
at%der%er%nogle%ting%der%glider%mellem%hænderne%på%en.%
%
A:%Så%det%kunne%godt%være%et%område%hvor%du%tænker%at%revisor%skal%have%mere%fokus%på%i%
fremtiden?%
%
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T:%Nja,%jeg%tror%bare%at%det%bliver%meget%dyrere,%hvis%man%skal%gøre%det.%Jeg%tror%ikke%at%det%er%til%
at%løse.%Jeg%tror%bare%at%man%må%acceptere%de%få%sager%der%kommer,%at%de%kommer.%Jeg%sidder%et%
sted%hvor%vi%må%rydde%op%bagefter%fordi%at%revisor%ikke%har%set%noget,%han%har%simpelthen%
snorksovet%i%timen.%Men%jeg%vil%%også%sige%at%det%kan%være%svært%at%sige.%Man%skal%ind%på%
kontoplan%og%så%finde%nogle%tinge,%og%lave%bilagsrevision,%og%kan%man%forvente%det?%Han%skal%jo%
have%sin%risikovurdering%og%så%har%han%vurderet%risikoen%forkert.%Jo,%så%jeg%svarer%lidt%uldent.%
Fordi%det%er%jo%nemt%nok%at%sige%at%jeg%gerne%vil%have%at%de%gør%noget%mere%ud%af%det.%Men%det%
koster.%Ud%fra%en%cost/benifit%%analyse%kan%man%måske%godt%acceptere%en%enkelt%eller%to%sager,%
hvor%alle%andre%så%kan%slippe%for%den%der%mega%store%dyre%omgang,%for%hvis%du%skal%fange%
besvigelser%ikke.%Man%laver%jo%først%en%riskYassesment,%og%går%man%ind%og%vurdere%okay%hvad%
for%en%slag%revisions%approach%skal%vi%vælge,%så%må%kører%man%videre%der%fra.%Man%må%håbe%at%
det%er%tilstrækkeligt.%Det%er%ikke%perfekt%svaret,%men%der%er%ikke%nogen%kant%på%svaret%her.%
%
A:%Det%er%også%et%meget%diskuteret%emne.%
%
Spørgsmål%6.3%
M:%Man%kan%også%se%at%på%vores%spørgeskema,%de%deler%sig%bredt%over%om%de%synes%at%revisor%
skal%finde%dem%eller%ej.%
%
T:%Selvfølgelig%skal%revisor%være%med%til%at%finde%dem.%Det%er%helt%grundlæggende%i%deres%
opgave,%hvis%de%er%usikre%på%nogle%ting%eller%lignende.%Hvordan%kan%man%aflægge%et%regnskab%
hvis%man%føler%at%der%er%besvigelser,%de%må%jo%have%en%risikovurdering%på%om%der%er%
besvigelser,%der%skal%ikke%være%nogen%tvivl.%De%er%med%til%at%finde%besvigelser,%hvis%i%skal%citere%
mig%for%noget,%det%er%der%ikke%tvivl%om.%Jeg%kan%bare%godt%se%udfordringerne%med%det,%og%sige%at%
de%skal%kunne%finde%alt%,fordi%det%kan%man%jo%ikke.%Men%det%kommer%an%på%det%approach%man%
vælger.%
%
M:%Så%det%er%lidt%en%vægtning%af%omkostninger%og%så%dybt%de%skal%gå?%
%
T:%Ja,%man%må%håbe%på%at%den%risikovurdering%de%laver%er%fornuftig.%At%man%vælger%den%rigtig%
approach%givet%den%generelle%struktur%der%er,%og%hvad%der%kan%være%af%ugler,%og%kan%man%se%at%
virksomheden%er%på%røven%lidt.%Har%de%brug%for%at%manipulere%lidt%for%at%komme%over%mål%med%
nogle%governance.%Der%må%være%nogle%signalere%man%tilpasser%sig.%Hvis%det%bare%er%et%rigtigt%
sundt%selskab%med%en%god%track%record,%så%kan%man%vælge%en%rimeligt%let%approach%i%sin%
revision,%ikke?%
%
Spørgsmål%7%
A:%Hvad%så%i%med%i%forhold%til%going%concern.%Der%kan%man%jo%også%sige%at%finanskrisen%har%givet%
anlæg%til%nogle%sager,%specielt%hvor%der%er%nogle%der%sætter%spørgsmålstegn%ved%at%et%selskab%
kan%gå%konkurs%med%en%blank%påtegning.%%
%
T:%Der%er%ganske%givet%gledet%noget%i%gennem%som%ikke%brude%være%gledet%igennem.%Men%en%
revisionspåtegning%der%ikke%skulle%have%været%blank.%Men%når%det%så%er%sagt.%%
Hvor%er%det%nemt%at%sige.%Prøv%at%forestille%at%i%står%og%skal%lave%jeres%revisionspåtegningen%lige%
efter%årsskifte%og%sige%noget%om%de%næste%12%måneder,%og%hvis%ikke%laver%den%blank%så%dræber%i%
det%her%selskab,%i%gør%det%færdigt.%Det%er%enormt,%der%er%200%medarbejder,%der%er%
samarbejdspartnere,%I%har%ikke%tilstrækkeligt%argument%til,%altså%i%kan%ikke%sige%det%med%
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sikkerhed,%I%kan%bare%sige%at%i%er%ikke%er%helt%sikre.%Og%så%sker%der%nogle%uforudsete%ting%som%så%
gør%at%det%så%går%galt%for%virksomheden.%Er%det%så%jer%som%der%har%været%dårlige%som%revisor%til%
at%forudsige%det?%Bankerne%har%også%lånt%dem%penge,%skal%man%lige%huske%på.%Leverandør%har%
leveret%ydelser%til%selskabet%med%nøjagtig%samme%informationsgrundlag%som%jer,%i%har%måske%
haft%lidt%bedre,%men%grundlæggende.%Så%på%den%ene%side%ja,%så%kan%man%undre%sig%over%at%der%
ikke%er%fundet%flere.%Men%jeg%kan%sagtens%se%det%dilemma%som%revisorerne%er%i.%Så%jeg%kommer%
aldrig%til%at%pege%fingre%af%dem,%medmindre%de%åbenlyst%har%sjusket.%
%
A:%Så%du%synes%sådan%at%i%forhold%til%hvordan%det%er%nu.%Så%er%revisor%okay%til%at%vurdere.%
%
T:%Ja,%jeg%vil%sige%at%revisionsprotokollen%skal%man%huske%at%have%med%her.%Fordi%de%kan%jo%
sagtens%kommunikere%til%bestyrelsen%en%række%forhold,%men%undlade%at%lave%en%
revisionspåtegningen.%Så%er%det%bestyrelsens%pligt%at%kommunikere%det%via%andre%kanaler,%via%
årsrapporten,%investor%brev%eller%andet.,%%eller%hvad%ved%jeg.%%%Og%bankerne%kan%jo%bede%om%
adgang%til%revisionsprotokollen%hvis%de%er%usikre.%Så%jeg%mener%at%revisionsprotokollen%er%god%
til%at%bruge%til%at%lige%præcis,%og%det%gør%man%også,%der%kommunikere%man%,%vi%usikre%her%og%vi%
er%usikre%her,%men%ledelsen%har%overbevist%os%om.%Men%vier%stadigvæk%,%altså%vores%
mavefornemmelse%er%ikke%god%her.%Så%man%skal%huske%%at%den%også%i%billedet%der%gør%det%mere%
nuanceret%end%bare%en%sort/hvis%revisionspåtegningen,%blank/ikke%blank..%Det%snes%jeg%sådan%
srt%er%fint.%Så%er%det%op%til%bestyrelsen%og%den%daglige%ledelse%at%finde%ud%af%hvad%men%vil%gøre%
med%den%information.%
%
M:%Så%der%er%revisor%god%til%at%kommunikere%det%videre%til%bestyrelsen,%altså%det%du%har%
oplevet?%
%
T:%ja,%dem%jeg%har%været%sammen%med,%det%synes%jeg.%
%
M:%nu%har%rimeligt%meget%begge%sider%med,%og%kan%godt%se%det%fra%revisors%synspunkt.%Er%det%
din%generelle%opfattelse%af%at%folk%i%bestyrelsen%godt%er%klar%over%at%revisor%ikke%kan%forudse%
alt?%Altså%%der%ikke%er%den%forventningskløft%som%der%er%til%almindelige%regnskabsbrugere.%
Fordi%nu%har%du%jo%også%lidt%viden%herfra.%
%
T:%Ja,%det%ved%jeg%faktisk%ikke.%Jeg%har%ikke%engang%tænkt%over.%Hvad%tænker%de?%VI%har%ikke%
diskuteret%om%revisor%burde%kunne%forudse%det%her.%Det%kan%jeg%ikke%svare%på.%
%
Spørgsmål%8%
A:%Så%i%forhold%til%de%her%interne%kontroller%som%du%også%har%snakke%tom,%så%er%der%det%her%IT%
revision.%
%
T:%Det%ved%jeg%ufatteligt%lidt%om,%men%du%må%godt%prøve%at%spørge%mig.%
%
A:%Der%er%jo%et%krav%om%det%her%efteruddannelse%til%revisorer.%Tænker%du%at%det%kunne%være%en%
god%ide,%ud%fra%din%erfaring,%hvad%revisor%gør%inden%for%it%revision.%At%det%ville%vær%én%god%ide%at%
forbedre%deres%kompetencer.%
%
T:%Jeg%har%den%holdning%til%IT%revision%at%jeg%ikke%vil%have%almindelige%revisor%ud.%Jeg%vil%have%
en%der%har%noget%IT%revisions%erfaring,%ellers%får%du%simpelthen%bare%en%gang%overfladisk%



Side%202%af%220% %

rapport%tilbage,%som%du%absolut%ikke%kan%bruge%til%noget%som%helst.%SÅ%jeg%vil%have%en%it%kyndig%
med%ind%over.%Jeg%skal%have%en%der%kan%forstå%adgangskontroller%eller%hvad%det%nu%kunne%være%
der%skulle%kigges%på.%Jeg%vil%have%en%der%har%prøvet%det%her%200%gange%før,%og%har%været%
gennem%processen%og%ved%præcis%hvor%skoen%kan%trykke%henne.%Og%går%ind%og%giver%os%en%
rapport%som%vi%kan%bruge%til%noget.%Her%har%vi%brug%for%noget%fremadskuende.%For%hvis%der%er%
åbne%adgangskontroller,%at%vi%alle%sammen%kan%komme%ind%på%kundedrevet%hvor%kun%du%burde%
kunne%komme%ind%som%sælger,%eller%ind%på%vores%fortrolige%oplysninger,%sygedage,%niks%du!%Så%
skal%vi%prompte%kunne%får%rapporten%tilbage,%reagere%på%den%og%så%lykke%de%her%sygdomme%ned%
i%vores%it%kontroller.%Altså,%så%der%vil%jeg%så%sige,%og%det%er%meget%teknisk,%nu%sidder%jeg%ude%i%
SAXO%bank%hvor%vi%har%meget%IT,%og%der%er%vi%nødt%til%at%have%hele%specialister%inde.%Inter%
revisionschefen%referere%til%mig%som%formand,%og%så%mig%op%til%formanden.%Og%det%jeg%har%lært%
er%at%vi%nogen%med%næsten%teknisk%bank,%for%at%kunne%gå%ud%og%revidere%nogle%gange.%
%
A:%Så%de%har%ikke%en%revisionsbaggrund?%
%
T:%De%har%begge%dele.%Vi%har%hyret%en%ind,%faktisk%fra%DSV,%som%er%specialist%med%IT,%og%har%
revisor%baggrund.%Det%er%præcis%sådan%en%person%vi%gerne%vil%have%ind.%Og%vi%har%også%haft%en%
inder%inde,%med%en%teknisk%baggrund.%Han%er%så%rykke%væk%fra%intern%revision,%men%så%over%i%IT%
afdelingen%fordi%han%er%så%itYkyndig.%For%han%forstår%hvordan%det%interne%miljø%skal%bygges%op,%
for%at%sikre%at%de%interne%kontroller%er%i%orden.%Så%han%er%god%at%have%der.%Så%vi%er%nødt%til%at%få%
nogen%der%har%den%kompetence%der%skal%til.%Hvis%jeg%gik%ud%og%gjorde%det,%så%ville%det%være%en%
katastrofe.%Det%ville%det%være,%fordi%jeg%har%slet%ikke%den%forståelse%og%kyndighed%der%skal%til.%
%
A:%Synes%du%så%at%kommunikationen%mellem%jer%og%it%specialisten%er%udmærket?%
%
T:%Jeg%snakker%slet%ikke%med%dem.%Der%jo%et%led%imellem,%der%er%jo%ofte%sådan%et%leadauditor%på,%
og%måske%ham%der%fører%holdet%der%ude,%de%2%har%jeg%kommunikation%med.%Men%IT%revisoren%
har%jeg%ikke%dialog%med.%Og%den%rapport%jeg%får%den%går%til%ledelsen,%og%så%får%jeg%en%meget%kort,%
i%revisionsprotokollen,%måske%en%sides%penge,%måske%2%sider%hvis%jeg%er%heldig,%om%it%revision.%
Det%er%alt%hvad%jeg%får%som%bestyrelsesmedlem.%Det%vi%så%gør,%det%har%så%ikke%noget%med%revisor%
at%gøre,%det%er%den%interne%revision.%Der%laver%vi%selv%nogle%interne%revisions%rapporter,%der%får%
vi%så%14%sider%på%et%eller%andet%it%område.%Det%kunne%være%adgangskontroller%fx%eller%
dokumentation%om%hvidvaskningsloven,%at%dokumentationsproceduren%er%i%orden.%%
%
M:%Synes%du%så%den%information%du%får%fra%generelistrevisoren%hele%vejen%igennem,%den%revisor%
du%snakker%med.%Er%den%tilstrækkelig?%
%
T:%Hvornår%er%noget%nok%ikke?%På%det%niveau%vi%befinder%os,%altså%hvis%jeg%skal%ned%at%være%
operationelle,%så%skal%jeg%have%en%anden%kasket%på.%Jeg%skal%sådan%set%føle%mig%stryg%som%
bestyrelsesmedlem,%at%det%der%foregår%i%IT%det%er%i%orden,%at%jeg%kan%være%tryg%ved%at%der%ikke%
er%nogen%svagheder%i%vores%IT%systemer,%og%hvis%der%er%det%så%skal%der%rettes%op%på%det.%Jeg%skal%
føle%at%de%kontroller%vi%laver%de%er%gode,%og%jeg%skal%føle%at%der%bliver%eksekverer%på%dem%hvis%
der%er%nogle%huller.%
%
A:%OG%det%forventer%du%at%revisor%ligesom%går%ind?%
%
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T:%Ja,%revisor,%men%også%den%daglige%ledelse%der%spiller%en%aktiv%rolle.%Revisor%kan%rejse%flagene,%
men%de%kan%ikke%implementere%på%de%findings%der%bliver%givet.%OG%der%forventer%jeg%så%at%
ledelsen%tager%over%og%gør%noget%effektivt.%Det%er%den%tryghed%jeg%skal%have,%jeg%skal%kunne%
repræsentere%aktionærerne,%så%det%gælder%ikke%at%der%er%noget%der%kuldsejler,%der%skal%være%
noget%eksekvering%her.%
%
Spørgsmål%9%
A:%SÅ%har%vi%lidt%omkring%skat%og%afgifter,%hvor%at%vores%spørgeskemaundersøgelse%viser%at%ca.%
50%%adspurgte%synes%at%det%er%revisors%opgave%at%kontrollere%om%moms%og%skat%er%afregnet%
korrekt.%Ser%du%også%det,%forventer%du%også%at%revisor%gør%det%i%revisionen.%
%
T:%Ja,%et%eller%andet%sted.%Hvordan%kan%de%ellers%skrive%en%under%på%det?%
%
M:%Bare%fordi%at%der%ikke%er%noget%reguleringsmæssigt%som%sådan.%
%
T:%Det%ved%jeg%godt.%Hvordan%skal%man%egentlig.%Hvordan,%at%så%stoler%man%så:%hvis%I%skulle%ud%
at%revidere,%ville%i%så%stole%på%det.%Udskudt%skat%og%alt%muligt,%skyldig%moms%og.%
%
M:%Så%du%forventer%at%det%er%en%del%af%den%almindelig%revision,%altså%en%del%af%pakken.%
%
T:%Jeg%sidder%et%andet%sted%også,%hvor%vi%køber%os%til%moms%og%skat.%Der%er%indlysende%at%vi%skal%
have%det,%ikke?%At%vi%skal%have%den%sikkerhed.%Det%ved%jeg%ikke%rigtig.%%
%
M:%fordi%det%er%lidt%et%sløret%område.%
%
T:%Det%er%det,%det%er%fordi%det%spiller%over%på%regnskabet,%så%de%må%jo%lave%nogle%stikprøver,%om%
de%føler%at%det%bliver%gjort%ordenligt.%Fordi%hvordan%kan%man%ellers%lave%et%retvisende%billede%af%
balancen.%Det%er%kun%det%niveau%jeg%er%på%Fordi%ellers%kan%jeg%sagtens%se%at%revisor%sådan%set%
kan%være%ligeglad.%Det%vil%jeg%sige,%det%ville%jeg%nok%forvente%et%eller%andet%sted%at%de%laver%
nogle%stikprøver%et%eller%andet%sted.%Også%selvom%%
%
A:%selvom%det%ikke%står%nogen%steder,%rigtig.%
%
T:%Men%jeg%synes%at%når%de%kommunikere%tilbage%i%revisionsprotokollen%hvis%de%har%nogle%issue%
med%skat.%Vi%har%også%haft%nogle%sager%med%moms%hvor%de%har%været%inde%og%kommunikere%
tilbage,%så%nogle%af%dem%vi%har%haft%har%været%dine%at%kigge%på%det.%
%
M:%Jeg%tror%måske%også%det%er%standarden%nogen%steder%at%man%sådan%skal%gøre.%Vi%har%taget%
det%med%fordi%der%er%kommet%den%her%udvidet%gennemgang,%hvor%der%klar%strå%at%de%skal%
kontrollere%skat%og%moms%indberetningen.%Men%det%står%ikke%klokkeklart%for%revision.%
%
T:%Jeg%ville%forvente%det,%det%ville%jeg.%
%
Generelt!
M:%Det%tror%jeg%faktisk%næsten%er%det.%Medmindre%du%har%et%eller%andet%du%synes%at%revisor%
burde%gør%i%fremtiden,%for%at%gøre%forholdene%i%forhold%til%bestyrelsen.%
%
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T:%Det%har%jeg%sagt,%I%skal%bare,%deres%findings%skal%være%mere%fremadrettet%også.%Hvis%man%
føler%sig%rigtig%komfortabelt%med%det%interne%kontrolmiljø,%så%kan%det%godt%være%at%de%kan%finde%
nogle%små%ting%hist%og%her.%Og%man%så%betaler%et%rigtig%stort%beløb%for%at%få%at%vide%det%sådan%ser%
ud%som%det%skal%være.%Så%tænker%jeg%puh,%var%det%lige%det%vi%skal%betale%xYantal%millioner%kroner%
for%at%få%lavet.%Kunne%de%ikke%bare%komme%2,%3,%4%findings%vi%kunne%bruge%til%at%gøre%nogle%ting%
skarpere%bedre%og%drifte%mere%effektivt%måske.%Det%ville%være%dejligt.%
%
Spørgsmål%10%
M:%Så%er%der%jo%også%det%her%forslag%med%at%man%skal%adskille%revision%og%rådgivning.%
%
T:%Ja,%det%kan%jeg%godt%følge.%Jeg%kan%godt%se%dilemmaet,%og%det%er%et%dilemma.%Fordi%at%
afhængighed%bliver%selvfølgelig%større%jo%mere%man%levere%til%det%pågældende%selskab%af%ikkeY
revisionsydelser.%Men%nogle%gange%skal%det%bare%gå%hurtigt,%og%det%er%nemt%og%man%har%en%
fortrolig,%og%de%kender%forretningen,%ikke.%Så%hvis%man%har%en%eller%anden%form%for%issue,%et%
skatteplanlægnings%issue.%Så%er%det%da%fristende%at%bruge%dem,%og%hensigtsmæssig%synes%jeg.%
Uden%at%de%tænker%for%meget%med%egen%baglomme.%Fra%virksomheden%side,%hvis%revisor%kan%
adskille%det.%Altså%du%skal%til%KPMG%bagefter%ikke?%Der%har%de,%der%får%man%at%de%har%en%intern%
høring,%%når%de%påtager%sig%sådan%nogle%ekstraopgaver,%hvor%meget%de%sår%gør%ud%af%det,%vi%får%
at%vide%at%de%gør%meget%ud%af%det,%at%hvis%det%går%udover%deres%uafhængighed%så%tager%de%den%
ikke.%Så%kigger%jeg%på%dem,%er%i%trygge%ved%det%?%ja,%vi%er%rigtig%tryg%ved%et.%%Jamen%så%fint,%og%i%gør%
alt%det%i%siger.%Ja%det%gør%de,%jamen%så%har%jeg%det%fint%nok%med%det.%Så%får%vi%eksekveret%meget%
hurtigere%på%den%opgave%vi%skal%have%løst,%og%formentligt%også%bedre%fordi%de%kender%
forretningen%så%godt.%Så%jeg%kan%godt%se%at%for%virksomhedens%side%er%det%nogen%gange%en%rigtig%
god%ting%at%kunne%trække%på%revisor%i%andre%sammenhænge.%
%
M:%Så%det%er%virkeligt%uafhængighedsreglerne%der%skal%være%på%plads,%fordi%så%burde%der%ikke%
være%noget.%
%
T:%ja,%fordi%så%burde%der%ikke%være%noget.%Har%i%set%den%sag%med%Micahel%Kamper%fra%TV2%som%
var%vært%for%PLO;%praktiserende%læger,%Det%er%sådan%en%tv2%vært,%han%går%ud,%og%så%PLO%er%
praktiserende%lægers%organisation,%har%en%konflikt%med%regionerne%i%øjeblikket.%Han%går%så%ud%
og%er%vært,%eller%konferencier,%på%PLO’s%samling%med%8000%læger.%Han%bliver%så%skudt%i%skoene%
hvordan%han%kan%være%upartisk%når%han%så%kommentere%på%det%her%bagefter,%i%nyhederne.%Det%
kan%man%jo%godt%følge.%I%kan%jo%også%som%revisorer%blive%skudt%i%skoene,%I%tjente%15%mio.%På%
revisionsopgaver,%og%10%mio.%På%rådgivningsopgaver,%hvordan%kan%i%være%uafhængige?%I%kan%
være%fremragende%uafhængige,%men%I%åbner%en%flanke%for%konspirationer,%at%i%ikke%er%
uafhængige.%Hvis%man%vil%have%helt%clean%sheet%så%skal%man%bare%holde%fanen%højt%og%lade%være%
med%at%påtage%sig%rådgivningsopgaver.%Så%det%er%lige%den%flanke,%uanset%hvor%gode%man%er,%så%
vil%man%åbne%en%flanke%for%kritik%bagefter.%Men%jeg%ser%på%den%anden%side,%at%kom%nu%mand,%vi%
skal%have%gjort%det%her%færdigt,%vi%skal%have%nogle%gode%folk,%nogle%der%kender%forretningen.%De%
har%en%skide%god%skatteafdeling%hvorfor%ikke%bruge%den.%
%
M:%Når%det%er%så%store%virksomheder,%så%går%man%vel%også%ud%fra%at%de%professionelle.%%
%
A:%Ja,%men%vi%har%Andersen%og%ENRON%i%USA,%man%kan%altid%finde%undtagelser,%men%skal%man%så%
regulere%sig%så%alle%bliver%straffet%over%lige%kam.%Eller%vil%man%acceptere%en%enkelt%sort%svane%
engang%imellem.%
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Bilag&21:&Analyse&og&kodning&af&interview&med&Thomas&Plenborg&
%
Åben%kodning%
%
Revisionspåtegningen%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Spørgsmål%3%
%
Spørgsmål%3%
M:%Ja,%det%kan%være%ret%lange.%Synes%du%så%den%revisionspåtegningen%vi%har%i%dag%kunne%være%
bedre%formuleret%på%ord%for%en%regnskabslæser,%eller%du%forstår%godt%hvad%der%står?%
T:%Ja,%men%det%ved%jeg%ikke.%Det%kunne%da%godt%være%at%man%kunne%formulere%den%mere%
lavpraktisk,%men%hvis%de%er%kvalificerede.%Hvad%er%det%der%står?%Altså%det%ved%jeg%ikke.%Det%har%
jeg%ikke%rigtig%nogen%holdning%til,%må%jeg%indrømme.%Jeg%kan%egentlig%godt%lide%at%den%er%
ensartet,%det%kan%jeg.%Der%er%ikke%tvivl%om%det%de%mener,%enten%mener%de%det%eller%også%gør%de%
ikke.%Det%der%med%midt%i%mellem%så%bliver%jeg%i%tvivl,%tror%jeg.%Så%den%dialog%der%skal%gå%fra%
revisionsprotokollen%det%synes%jeg%faktisk%fungerer%fint.%Fordi%man%skal%i%revisionspåtegningen%
om%at%man%sætter%tvivl%med%selskabets%et%eller%andet,%drift,%så%får%det%meget%meget%store%
konsekvenser.%Så%derfor%skal%man%være%varsom%med%bare%at%fyre%løs%i%revisionspåtegningen,%
fordi%det%kan%have%nogle%voldsomme%konsekvenser%der%er%unødige%for%selskabet.%Der%kan%man%
først%bruge%revisionsprotokollen%for%at%kommunikere.%Og%så%må%vi%i%bestyrelsen%tage%et%
medansvar%om%der%skal%stå%noget%i%revisionspåtegningen.%Altså%kan%du%virkelig%mene%at%den%er%
blank%den%her?%Jeg%ved%godt%at%der%er%mange%der%siger%hvorfor%kan%du%ikke%forudsige%
konkurser,%det%men%det%er%ikke%let.%Plus%at%følgeomkostningerne%er%så%store.%Jeg%er%ikke%sikker%
på%at%jeg%behøver%at%få%den%anderledes.%Men%også%fordi%jeg%synes%at%vi%får%så%meget%information%
i%årsrapporten%som%jeg%vil%tro%at%de%ville%skrive%i%revisionspåtegningen%alligevel,%og%så%vil%det%
være%dobbeltdækning.%
%
Forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Spørgsmål%2%og%3.1%
%
Spørgsmål%2%
M:%Hvis%vi%så%går%videre%til%revisionspåtegningen.%Lige%nu%snakker%man%om%i%EU%at%den%skal%
være%mere%informativ%og%de%vil%flere%ting,%den%går%egentlig%ud%på%at%der%er%nogle%ting%fra%
revisorprotokollen%der%skal%over%i%påtegningen.%Som%bl.a.%kunne%være%at%revisor%altid%skal%
fortælle%om%de%største%udfordringer%i%revisionen.%Tror%du%at%det%ville%være%en%god%ide%for%
virksomheden%at%få%flere%informationer%ud?%Tror%du%det%kunne%påvirke%negativt%eller%positivt%
for%regnskabslæseren?%
T:%altså%det%vil%give%øget%transparens.%Men%vil%det%komme%som%en%overraskelse%for%dem%der%
dækker%selskabet,%det%ved%jeg%ikke,%det%kan%jeg%være%i%tvivl%om,%om%det%reelt%giver%noget.%Og%
downside%kunne%være%at%det%skaber%uro%blandt%nogle%der%ikke%er%så%professionelle.%
%
M:%ja,%nemlig,%om%man%simpelthen%misforstår.%
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T:%ja,%jeg%er%ikke%sikker%på%at%det%er%ubetinget%en%fordel.%Det%er%lige%sådan%en%rygmarvsreaktion,%
jeg%er%ikke%sikker%på%at%det%vil%være%super.%%
%
A:%Ideen%er%jo%meget%at%give%regnskabsbrugeren%mere%information.%
T:%Altså%de%kritiske%skøn,%sådan%noget%som%regnskabsposter,%goodwill,%udskudt%skat,%aktiver%
typisk,%det%ivil%være%den%slag%hvor%der%er%meget%skøn,%pensionsforpligtelser.%Men%det%ved%vi%jo%
allerede%godt,%der%jo%typisk%sådan%en%note%2%i%årsrapporten%eller%note%1%med%væsentlige%skøn.%
Hvor%alle%deres%væsentlige%skøn%er%ridset%op.%Så%kan%der%være%nogle%retssager.%Altså%der%er%
kraftig%risiko%for%dobbeltdækning.%Når%jeg%læser%revisionspåtegningen,%sådan%som%jeg%tænker%
på%den,%så%er%det%mange%af%de%samme%ting.%Så%der%det%sådan%noget%med%at%det%interne%kontrol%
miljø%ikke%er%i%orden,%der%kan%ligge%noget%value%added%der,%men%ellers%så%kan%jeg%ikke%rigtig%se%
hvor%meget%ekstra%det%giver%end%hvad%der%allerede%eksisterer%i%notekrav.%Så%skal%man%være%
meget%opmærksom%på%i%hvertfald,%og%årsrapporter%er%rigeligt%lange%i%dag%efter%min%opfattelse.%
%
Spørgsmål%3.1%
A:%Men%det%er%jo%også%fordi%at%der%mange%der%ikke%læser%hele%regnskabet,%men%kun%læser%
påtegningen.%
T:%Ja,%men%så%put%det%i%revisionspåtegningen%og%fjern%det%i%årsrapporten,%jeg%vil%ikke%have%det%
dobbelt.%Så%bliver%det%bare%ved%at%fylde%på,%det%koster%noget%at%lave%den,%og%den%bliver%større%og%
større%og%mere%uvenlig%at%læse%
%
%
Uafhængighed%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Spørgsmål%5.1%
M:%Så%revisors%uafhængighed%er%stadig%intakt%selvom%man%bruger%det%samme%hus%år%efter%år?%
Hvad%du%føler?%
T:%De%får%en%sum%penge,%ikke?%Det%er%den%uafhængighed%der%kan%diskuteres,%ikke?%Jeg%tror%at%
jeg%vil%sige%at%det%er%fint%at%hvis%man%endelig%skal%noget,%så%det%eksisterende%revision%system%vi%
har%i%dag,%hvor%man%kan%rotere%internt.%
%
Forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Spørgsmål%4,%5,%5.2,%10%
%
Spørgsmål%4%
M:%Yderligere%arbejder%EU%også%på%et%separat%regelsæt%for%virksomheder%af%offentlig%interesse%
som%bl.a.%er%børsnoterede%selskaber.%Hvor%en%af%reglerne%går%ud%på%at%når%man%skal%vælge%
revisor%så%skal%revisionen%ud%i%en%udbudsrunde,%hvor%der%skal%være%et%af%de%firmaer%som%skal%
være%uden%for%the%Big%4.%Så%det%vil%sige%at%hvis%DSV%skal%ud%og%have%en%ny%revisor,%så%skal%der%
være%en%udenfor%the%big%four.%%
T:%Vi%vil%jo%aldrig%tage%dem.%Vi%er%i%72%lande,%så%skal%revisor%garanterer%at%han%kan%revidere%i%72%
lande.%Så%tager%vi%lige%Bogø%og%Skov%som%ligger%et%eller%andet%sted%her%på%Frederiksberg%som%jeg%
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kender,%men%han%har%jo%ikke%en%chance.%Det%er%at%skyde%gråspurve%med%kanoner.%Vi%er%nødt%til%
at%have%nogle%der%har%et%globalt%presence.%%
%
M:%EU’s%begrundelse%er%de%ønsker%at%fremme%konkurrence%på%markedet,%men%ja.%
T:%Det%kan%da%også%godt%være%at%de%kan%løse%det,%BDO%måske%hvis%de%dækker%globalt,%men%det%
bliver%ikke%nemt.%Men%det%er%jo%den%ene%dimension%af%det.%Den%anden%er%at%kvaliteten%skal%jo%
også%følge%med,%der%skal%være%en%faglig%afdeling%som%sikrer%sig%at%når%vi%aflægger%regnskabs%så%
skal%der%bare%ikke%være%nogen%slinger%i%valsen%på%om%vi%har%opfyldt%de%der%IFRS%standarder%
som%er%så%tykke%i%dag.%Så%det%er.%
%
M:%Så%de%kunne%godt%komme%med,%men%de%ville%ikke%blive%valgt.%
T:%Personligt%har%jeg%intet%imod%at%tage%dem,%men%jeg%tror%bare%på%at%de%vil%falde%fra%fordi%at%de%
ikke%kan%give%os%den%tryghed%globalt%og%så%vil%jeg%være%i%tvivl%om%de%har%den%faglige%niveau%der%
skal%til.%%
%
M:%Yes,%yderligere%er%der%også%
T:%Her%tænker%jeg%ikke%revisionsteam,%der%tænker%jeg%om%den%faglige%afdeling%er%skarp%nok.%
%
M:%Så%om%ressourcerne%og%kompetencerne%er%tilstrækkelig%for%at%revidere%international.%
T:%Ja.%
%
Spørgsmål%5%
M:%Yderligere%er%der%i%forslag%at%der%skal%være%tvungen%rotation%for%virksomheder%af%offentlig%
interesse%hvor%den%nye%revisor%skal%komme%fra%et%nyt%hus,%så%i%brugte%KPMG%i%2012,%så%hvis%i%
skulle%ud%og%have%en%ny%revisor,%så%kunne%i%ikke%finde%en%anden%revisor%i%KPMG.%
T:%Jeg%forstår%godt%hensigten%med%den,%men%jeg%er%faktisk%oprigtigt%i%tvivl%om%jeg%synes%at%det%er%
en%god%ide.%Fordi%der%er%meget%store%omkostninger%for%et%selskab%ved%at%skifte%revisor%det%
første.%Alle%rutiner%og%procedurer%bliver%ligesom%kastet%op%i%luften%og%starte%på%ny.%Nogle%kan%
måske%sige%at%det%er%godt%at%starte%på%noget%nyt.%Men%hvis%det%er%effektivt%og%godt%så%er%det%en%
unødvendig%omkostning%at%pålægge%virksomheden.%Så%jeg%behøver%det%ikke.%
%
Spørgsmål%5.2%
M:%Det%var%også%oppe%at%vende%at%man%skulle%bruge%et%2%revisorsystem.%Kunne%det%være%en%
mulighed?%
T:%Nej,%det%er%fuldstændig%vanvittig.%Det%er%spild%af%penge.%Så%skal%de%koordinere%intern.%
Selskabets%aktionærer%skal%i%hvert%fald%ikke%betale%dobbelt%for%det,%det%vil%vi%ikke%være%med%til.%
Så%skal%de%til%at%koordinere%og%så%skal%de%lave%sådan%en:%hvem%laver%hvad.%Skal%revidere%revisor,%
er%det%fordi%at%man%er%utryg%ved%at%den%ene%ikke%gør%det%godt%nok.%Det%kan%ikke%undgå%at%blive%
et%ekstra%lag%fedt,%altså%omkostninger.%Så%skulle%det%kunne%tjene%sig%hjem%ved%færre%skandaler%
eller%færre%et%eller%andet,%eller%større%tryghed%i%rapporteringen.%Kan%i%sige%mig,%hvor%mange%af%
de%børsnoterede%virksomheder%der%er%ugler%i%mosen%ved?%
%
M:%ja,%det%er%nok%de%færreste.%
T:%ja,%det%er%nok%i%småtingsafdelingen.%O%gås%vil%man,%skal%alle%straffes%med%en%ekstra%lag%
revisor,%det%kan%jeg%ikke%helt%se%ideen%i.%
Spørgsmål%10%
M:%Så%er%der%jo%også%det%her%forslag%med%at%man%skal%adskille%revision%og%rådgivning.%
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T:%Ja,%det%kan%jeg%godt%følge.%Jeg%kan%godt%se%dilemmaet,%og%det%er%et%dilemma.%Fordi%at%
afhængighed%bliver%selvfølgelig%større%jo%mere%man%levere%til%det%pågældende%selskab%af%ikkeY
revisionsydelser.%Men%nogle%gange%skal%det%bare%gå%hurtigt,%og%det%er%nemt%og%man%har%en%
fortrolig,%og%de%kender%forretningen,%ikke.%Så%hvis%man%har%en%eller%anden%form%for%issue,%et%
skatteplanlægnings%issue.%Så%er%det%da%fristende%at%bruge%dem,%og%hensigtsmæssig%synes%jeg.%
Uden%at%de%tænker%for%meget%med%egen%baglomme.%Fra%virksomheden%side,%hvis%revisor%kan%
adskille%det.%Altså%du%skal%til%KPMG%bagefter%ikke?%Der%har%de,%der%får%man%at%de%har%en%intern%
høring,%%når%de%påtager%sig%sådan%nogle%ekstraopgaver,%hvor%meget%de%sår%gør%ud%af%det,%vi%får%
at%vide%at%de%gør%meget%ud%af%det,%at%hvis%det%går%udover%deres%uafhængighed%så%tager%de%den%
ikke.%Så%kigger%jeg%på%dem,%er%i%trygge%ved%det%?%ja,%vi%er%rigtig%tryg%ved%et.%%Jamen%så%fint,%og%i%gør%
alt%det%i%siger.%Ja%det%gør%de,%jamen%så%har%jeg%det%fint%nok%med%det.%Så%får%vi%eksekveret%meget%
hurtigere%på%den%opgave%vi%skal%have%løst,%og%formentligt%også%bedre%fordi%de%kender%
forretningen%så%godt.%Så%jeg%kan%godt%se%at%for%virksomhedens%side%er%det%nogen%gange%en%rigtig%
god%ting%at%kunne%trække%på%revisor%i%andre%sammenhænge.%
%
M:%Så%det%er%virkeligt%uafhængighedsreglerne%der%skal%være%på%plads,%fordi%så%burde%der%ikke%
være%noget.%
T:%ja,%fordi%så%burde%der%ikke%være%noget.%Har%i%set%den%sag%med%Micahel%Kamper%fra%TV2%som%
var%vært%for%PLO;%praktiserende%læger,%Det%er%sådan%en%tv2%vært,%han%går%ud,%og%så%PLO%er%
praktiserende%lægers%organisation,%har%en%konflikt%med%regionerne%i%øjeblikket.%Han%går%så%ud%
og%er%vært,%eller%konferencier,%på%PLO’s%samling%med%8000%læger.%Han%bliver%så%skudt%i%skoene%
hvordan%han%kan%være%upartisk%når%han%så%kommentere%på%det%her%bagefter,%i%nyhederne.%Det%
kan%man%jo%godt%følge.%I%kan%jo%også%som%revisorer%blive%skudt%i%skoene,%I%tjente%15%mio.%På%
revisionsopgaver,%og%10%mio.%På%rådgivningsopgaver,%hvordan%kan%i%være%uafhængige?%I%kan%
være%fremragende%uafhængige,%men%I%åbner%en%flanke%for%konspirationer,%at%i%ikke%er%
uafhængige.%Hvis%man%vil%have%helt%clean%sheet%så%skal%man%bare%holde%fanen%højt%og%lade%være%
med%at%påtage%sig%rådgivningsopgaver.%Så%det%er%lige%den%flanke,%uanset%hvor%gode%man%er,%så%
vil%man%åbne%en%flanke%for%kritik%bagefter.%Men%jeg%ser%på%den%anden%side,%at%kom%nu%mand,%vi%
skal%have%gjort%det%her%færdigt,%vi%skal%have%nogle%gode%folk,%nogle%der%kender%forretningen.%De%
har%en%skide%god%skatteafdeling%hvorfor%ikke%bruge%den.%
%
M:%Når%det%er%så%store%virksomheder,%så%går%man%vel%også%ud%fra%at%de%professionelle.%%
T:%Ja,%men%vi%har%Andersen%og%ENRON%i%USA,%man%kan%altid%finde%undtagelser,%men%skal%man%så%
regulere%sig%så%alle%bliver%straffet%over%lige%kam.%Eller%vil%man%acceptere%en%enkelt%sort%svane%
engang%imellem.%
%
%
Besvigelser%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Spørgsmål%6,%6.3%
%
Spørgsmål%6%
A:%ja%,%men%så%lidt%mere%generelt.%Finanskrisen%har%sat%fokus%på%revisor,%og%især%med%IT%
FactoryYsagen.%Har%det%nogen%konsekvens%for%om%du%kommer%i%tvivl,%om%effekten%af%
revisionen?%
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T:%nej,%det%gør%jeg%ikke.%I%alle%brancher%kan%man%være%uheldig,%enten%ved%at%der%er%brodne%kar%
eller%man%har%en%dårlig%dag.%Men%generelt%så%synes%jeg%i%Danmark%at%det%er%relativt%få%vi%ser%der%
ikke%fungerer.%Så%jeg%er%egentlig%tryg%nok.%Jeg%vil%så%sige%på%en%anden%måde,%der%er%prispres%på%
deres%ydelser%i%dag,%som%gør%at%de%bliver%nødt%til%at%gøre%tingene%lidt%anderledes,%der%kan%man%
måske%være%lidt%bekymret%for%om%de%kommer%til%at%slække%på%kvaliteten%nogen%gange.%En%
anden%ting%er%også%at%jeg%syne%at%det%er%utroligt%få%findings%de%steder%hvor%jeg%sidder,%hvor%jeg%
egentlig%får%noget%ud%af%dem%som%selskab.%De%går%ud%og%efterprøver,%jeg%synes%der%er%få%findings%
som%kan%forbedre%enten%vores%interne%kontrolmiljø%eller%mere%effektiv%i%nogle%procedure,%det%
kunne%jeg%godt%tænke%mig%at%revisor%gjorde%ud%af.%%
%
Spørgsmål%6.3%
M:%Man%kan%også%se%at%på%vores%spørgeskema,%de%deler%sig%bredt%over%om%de%synes%at%revisor%
skal%finde%dem%eller%ej.%
T:%Selvfølgelig%skal%revisor%være%med%til%at%finde%dem.%Det%er%helt%grundlæggende%i%deres%
opgave,%hvis%de%er%usikre%på%nogle%ting%eller%lignende.%Hvordan%kan%man%aflægge%et%regnskab%
hvis%man%føler%at%der%er%besvigelser,%de%må%jo%have%en%risikovurdering%på%om%der%er%
besvigelser,%der%skal%ikke%være%nogen%tvivl.%De%er%med%til%at%finde%besvigelser,%hvis%i%skal%citere%
mig%for%noget,%det%er%der%ikke%tvivl%om.%Jeg%kan%bare%godt%se%udfordringerne%med%det,%og%sige%at%
de%skal%kunne%finde%alt%,fordi%det%kan%man%jo%ikke.%Men%det%kommer%an%på%det%approach%man%
vælger.%
%
M:%Så%det%er%lidt%en%vægtning%af%omkostninger%og%så%dybt%de%skal%gå?%
T:%Ja,%man%må%håbe%på%at%den%risikovurdering%de%laver%er%fornuftig.%At%man%vælger%den%rigtig%
approach%givet%den%generelle%struktur%der%er,%og%hvad%der%kan%være%af%ugler,%og%kan%man%se%at%
virksomheden%er%på%røven%lidt.%Har%de%brug%for%at%manipulere%lidt%for%at%komme%over%mål%med%
nogle%governance.%Der%må%være%nogle%signalere%man%tilpasser%sig.%Hvis%det%bare%er%et%rigtigt%
sundt%selskab%med%en%god%track%record,%så%kan%man%vælge%en%rimeligt%let%approach%i%sin%
revision,%ikke?%
%
%
Forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Spørgsmål%6.1,%6.2%
%
%
Spørgsmål%6.1%
A:%Så%i%får%lidt%mere%ud%af%revisor%fremadrettet%fremfor%bare%kontrol.%
T:%Ja,%de%er%jo%ude%at%kigge%i%forvejen,%hvorfor%ikke%lige%give%os%det%ekstra.%Bruge%en%time%mere%
og%så%fortælle%os,%de%og%de%forhold,%baseret%på%min%erfaring%fra%en%virksomhed,%jeg%kan%ikke%
sige%hvem%det%er,%%så%synes%jeg%at%det%ville%være%en%god%ide%at%gøre%sådan%her.%
%
M:%så%lige%lidt%mere%rådgivning%ind%over%det.%
T:%Ja,%altså%når%man%alligevel%har%fat%i%dem,%hvorfor%ikke%afrapportere%de%finding%de%har%haft.%
Det%vil%de%sikkert%sige%at%de%gør,%men%så%er%det%skæmmende%små%finding%de%så%laver.%
%
A:%du%synes%ikke%at%det%er%tilfredsstillende%det%de%skriver%i%revisionsprotokollen.%
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T:%Jo,%revisionsprotokollen%er%sådan%set%fint%nok.%Jeg%snakker%om%det%fremadrettet%alt%i%

driftsmæssigperspektivet.%Det%behøver%ikke%være%i%revisionsprotokollen%det%kan%være%i%et%

management%letter%eller%de%kan%altså%bare%mundtlig.%

%

Spørgsmål%6.2%

A:%hvad%så%med%forhold%til%besvigelser,%nu%hvor%du%siger%at%de%ikke%rigtig%finder%nogle%findings.%

Synes%du%at%revisor%evner%at%opdage%besvigelser%er%tilstrækkelig?%

M:%forventer%du%overhovedet%det%af%revisor?%

T:%ja,%selvfølgelig%forventer%jeg%det.%Det%er%jo%last%defense.%Der%er%jo%interne%kontroller%og%

forskellige%mekanismer,%først%kontrolmiljø,%så%er%det%intern%revision%og%så%er%der%ekstern%

revision%og%måske%finanstilsynet%hvis%det%var%en%bank.%Der%er%forskellige%linjer%i%det%forsvar%vi%

har,%der%gerne%skulle%fange%op%på%besvigelser.%Så%det%gør%jeg,%jeg%forventer%egentlig%at%de%ermed%

i%vores%defense%for%det,%hvi%sman%kan%sige%det%sådan.%Men%om%jeg%synes%de%er%gode%til%det?%Jeg%

kan%ikke%sige%om%det%skyldes%revisor%eller%om%det%skyldes%kontrolmiljøet%i%virksomheden.%Og%

jeg%har%også%set%ting%glide%fuldstændigt%igennem%hænderne%på%revisor.%Det%er%jo%svært,%det%

kræver%jo%forfærdeligt%mange%ting.%Det%kræver%jo%at%man%laver%en%systematisk%revision,%for%at%

fange%de%ting%der%ligger%der.%Og%det%gør%man,%det%har%man%simpelthen%ikke%ressourcer%til,%det%vil%

i%se%når%i%kommer%ud.%Der%er%prispres,%i%skal%gøre%tingene%mere%effektiv.%Det%kunne%godt%frygtes%

at%der%er%nogle%ting%der%glider%mellem%hænderne%på%en.%

%

A:%Så%det%kunne%godt%være%et%område%hvor%du%tænker%at%revisor%skal%have%mere%fokus%på%i%

fremtiden?%

T:%Nja,%jeg%tror%bare%at%det%bliver%meget%dyrere,%hvis%man%skal%gøre%det.%Jeg%tror%ikke%at%det%er%til%

at%løse.%Jeg%tror%bare%at%man%må%acceptere%de%få%sager%der%kommer,%at%de%kommer.%Jeg%sidder%et%

sted%hvor%vi%må%rydde%op%bagefter%fordi%at%revisor%ikke%har%set%noget,%han%har%simpelthen%

snorksovet%i%timen.%Men%jeg%vil%%også%sige%at%det%kan%være%svært%at%sige.%Man%skal%ind%på%

kontoplan%og%så%finde%nogle%tinge,%og%lave%bilagsrevision,%og%kan%man%forvente%det?%Han%skal%jo%

have%sin%risikovurdering%og%så%har%han%vurderet%risikoen%forkert.%Jo,%så%jeg%svarer%lidt%uldent.%

Fordi%det%er%jo%nemt%nok%at%sige%at%jeg%gerne%vil%have%at%de%gør%noget%mere%ud%af%det.%Men%det%

koster.%Ud%fra%en%cost/benifit%%analyse%kan%man%måske%godt%acceptere%en%enkelt%eller%to%sager,%

hvor%alle%andre%så%kan%slippe%for%den%der%mega%store%dyre%omgang,%for%hvis%du%skal%fange%

besvigelser%ikke.%Man%laver%jo%først%en%riskYassesment,%og%går%man%ind%og%vurdere%okay%hvad%

for%en%slag%revisions%approach%skal%vi%vælge,%så%må%kører%man%videre%der%fra.%Man%må%håbe%at%

det%er%tilstrækkeligt.%Det%er%ikke%perfekt%svaret,%men%der%er%ikke%nogen%kant%på%svaret%her.%

%

%

Going%concern%

Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%

Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Spørgsmål%7%

A:%Hvad%så%i%med%i%forhold%til%going%concern.%Der%kan%man%jo%også%sige%at%finanskrisen%har%givet%

anlæg%til%nogle%sager,%specielt%hvor%der%er%nogle%der%sætter%spørgsmålstegn%ved%at%et%selskab%

kan%gå%konkurs%med%en%blank%påtegning.%%

T:%Der%er%ganske%givet%gledet%noget%i%gennem%som%ikke%brude%være%gledet%igennem.%Men%en%

revisionspåtegning%der%ikke%skulle%have%været%blank.%Men%når%det%så%er%sagt.%%

Hvor%er%det%nemt%at%sige.%Prøv%at%forestille%at%i%står%og%skal%lave%jeres%revisionspåtegningen%lige%

efter%årsskifte%og%sige%noget%om%de%næste%12%måneder,%og%hvis%ikke%laver%den%blank%så%dræber%i%
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det%her%selskab,%i%gør%det%færdigt.%Det%er%enormt,%der%er%200%medarbejder,%der%er%
samarbejdspartnere,%I%har%ikke%tilstrækkeligt%argument%til,%altså%i%kan%ikke%sige%det%med%
sikkerhed,%I%kan%bare%sige%at%i%er%ikke%er%helt%sikre.%Og%så%sker%der%nogle%uforudsete%ting%som%så%
gør%at%det%så%går%galt%for%virksomheden.%Er%det%så%jer%som%der%har%været%dårlige%som%revisor%til%
at%forudsige%det?%Bankerne%har%også%lånt%dem%penge,%skal%man%lige%huske%på.%Leverandør%har%
leveret%ydelser%til%selskabet%med%nøjagtig%samme%informationsgrundlag%som%jer,%i%har%måske%
haft%lidt%bedre,%men%grundlæggende.%Så%på%den%ene%side%ja,%så%kan%man%undre%sig%over%at%der%
ikke%er%fundet%flere.%Men%jeg%kan%sagtens%se%det%dilemma%som%revisorerne%er%i.%Så%jeg%kommer%
aldrig%til%at%pege%fingre%af%dem,%medmindre%de%åbenlyst%har%sjusket.%
%
A:%Så%du%synes%sådan%at%i%forhold%til%hvordan%det%er%nu.%Så%er%revisor%okay%til%at%vurdere.%
T:%Ja,%jeg%vil%sige%at%revisionsprotokollen%skal%man%huske%at%have%med%her.%Fordi%de%kan%jo%
sagtens%kommunikere%til%bestyrelsen%en%række%forhold,%men%undlade%at%lave%en%
revisionspåtegningen.%Så%er%det%bestyrelsens%pligt%at%kommunikere%det%via%andre%kanaler,%via%
årsrapporten,%investor%brev%eller%andet.,%%eller%hvad%ved%jeg.%%%Og%bankerne%kan%jo%bede%om%
adgang%til%revisionsprotokollen%hvis%de%er%usikre.%Så%jeg%mener%at%revisionsprotokollen%er%god%
til%at%bruge%til%at%lige%præcis,%og%det%gør%man%også,%der%kommunikere%man%,%vi%usikre%her%og%vi%
er%usikre%her,%men%ledelsen%har%overbevist%os%om.%Men%vier%stadigvæk%,%altså%vores%
mavefornemmelse%er%ikke%god%her.%Så%man%skal%huske%%at%den%også%i%billedet%der%gør%det%mere%
nuanceret%end%bare%en%sort/hvis%revisionspåtegningen,%blank/ikke%blank..%Det%snes%jeg%sådan%
srt%er%fint.%Så%er%det%op%til%bestyrelsen%og%den%daglige%ledelse%at%finde%ud%af%hvad%men%vil%gøre%
med%den%information.%
%
M:%Så%der%er%revisor%god%til%at%kommunikere%det%videre%til%bestyrelsen,%altså%det%du%har%
oplevet?%
T:%ja,%dem%jeg%har%været%sammen%med,%det%synes%jeg.%
%
M:%nu%har%rimeligt%meget%begge%sider%med,%og%kan%godt%se%det%fra%revisors%synspunkt.%Er%det%
din%generelle%opfattelse%af%at%folk%i%bestyrelsen%godt%er%klar%over%at%revisor%ikke%kan%forudse%
alt?%Altså%%der%ikke%er%den%forventningskløft%som%der%er%til%almindelige%regnskabsbrugere.%
Fordi%nu%har%du%jo%også%lidt%viden%herfra.%
T:%Ja,%det%ved%jeg%faktisk%ikke.%Jeg%har%ikke%engang%tænkt%over.%Hvad%tænker%de?%VI%har%ikke%
diskuteret%om%revisor%burde%kunne%forudse%det%her.%Det%kan%jeg%ikke%svare%på.%
%
Forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
Holdninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
ITYrevision%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!nuværende!rolle! !
Spørgsmål%6,%sidste%del,%og%spørgsmål%8%
%
Spørgsmål%6,%sidste%del%omkring%revisionen%af%besvigelser%
En%anden%ting%er%også%at%jeg%syne%at%det%er%utroligt%få%findings%de%steder%hvor%jeg%sidder,%hvor%
jeg%egentlig%får%noget%ud%af%dem%som%selskab.%De%går%ud%og%efterprøver,%jeg%synes%der%er%få%
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findings%som%kan%forbedre%enten%vores%interne%kontrolmiljø%eller%mere%effektiv%i%nogle%
procedure,%det%kunne%jeg%godt%tænke%mig%at%revisor%gjorde%ud%af.%%
%
Spørgsmål%8%
A:%Så%i%forhold%til%de%her%interne%kontroller%som%du%også%har%snakke%tom,%så%er%der%det%her%IT%
revision.%
T:%Det%ved%jeg%ufatteligt%lidt%om,%men%du%må%godt%prøve%at%spørge%mig.%
%
A:%Der%er%jo%et%krav%om%det%her%efteruddannelse%til%revisorer.%Tænker%du%at%det%kunne%være%en%
god%ide,%ud%fra%din%erfaring,%hvad%revisor%gør%inden%for%it%revision.%At%det%ville%vær%én%god%ide%at%
forbedre%deres%kompetencer.%
T:%Jeg%har%den%holdning%til%IT%revision%at%jeg%ikke%vil%have%almindelige%revisor%ud.%Jeg%vil%have%
en%der%har%noget%IT%revisions%erfaring,%ellers%får%du%simpelthen%bare%en%gang%overfladisk%
rapport%tilbage,%som%du%absolut%ikke%kan%bruge%til%noget%som%helst.%SÅ%jeg%vil%have%en%it%kyndig%
med%ind%over.%Jeg%skal%have%en%der%kan%forstå%adgangskontroller%eller%hvad%det%nu%kunne%være%
der%skulle%kigges%på.%Jeg%vil%have%en%der%har%prøvet%det%her%200%gange%før,%og%har%været%
gennem%processen%og%ved%præcis%hvor%skoen%kan%trykke%henne.%Og%går%ind%og%giver%os%en%
rapport%som%vi%kan%bruge%til%noget.%Her%har%vi%brug%for%noget%fremadskuende.%For%hvis%der%er%
åbne%adgangskontroller,%at%vi%alle%sammen%kan%komme%ind%på%kundedrevet%hvor%kun%du%burde%
kunne%komme%ind%som%sælger,%eller%ind%på%vores%fortrolige%oplysninger,%sygedage,%niks%du!%Så%
skal%vi%prompte%kunne%får%rapporten%tilbage,%reagere%på%den%og%så%lykke%de%her%sygdomme%ned%
i%vores%it%kontroller.%Altså,%så%der%vil%jeg%så%sige,%og%det%er%meget%teknisk,%nu%sidder%jeg%ude%i%
SAXO%bank%hvor%vi%har%meget%IT,%og%der%er%vi%nødt%til%at%have%hele%specialister%inde.%Inter%
revisionschefen%referere%til%mig%som%formand,%og%så%mig%op%til%formanden.%Og%det%jeg%har%lært%
er%at%vi%nogen%med%næsten%teknisk%bank,%for%at%kunne%gå%ud%og%revidere%nogle%gange.%
%
A:%Så%de%har%ikke%en%revisionsbaggrund?%
T:%De%har%begge%dele.%Vi%har%hyret%en%ind,%faktisk%fra%DSV,%som%er%specialist%med%IT,%og%har%
revisor%baggrund.%Det%er%præcis%sådan%en%person%vi%gerne%vil%have%ind.%Og%vi%har%også%haft%en%
inder%inde,%med%en%teknisk%baggrund.%Han%er%så%rykke%væk%fra%intern%revision,%men%så%over%i%IT%
afdelingen%fordi%han%er%så%itYkyndig.%For%han%forstår%hvordan%det%interne%miljø%skal%bygges%op,%
for%at%sikre%at%de%interne%kontroller%er%i%orden.%Så%han%er%god%at%have%der.%Så%vi%er%nødt%til%at%få%
nogen%der%har%den%kompetence%der%skal%til.%Hvis%jeg%gik%ud%og%gjorde%det,%så%ville%det%være%en%
katastrofe.%Det%ville%det%være,%fordi%jeg%har%slet%ikke%den%forståelse%og%kyndighed%der%skal%til.%
%
A:%Synes%du%så%at%kommunikationen%mellem%jer%og%it%specialisten%er%udmærket?%
T:%Jeg%snakker%slet%ikke%med%dem.%Der%jo%et%led%imellem,%der%er%jo%ofte%sådan%et%leadauditor%på,%
og%måske%ham%der%fører%holdet%der%ude,%de%2%har%jeg%kommunikation%med.%Men%IT%revisoren%
har%jeg%ikke%dialog%med.%Og%den%rapport%jeg%får%den%går%til%ledelsen,%og%så%får%jeg%en%meget%kort,%
i%revisionsprotokollen,%måske%en%sides%penge,%måske%2%sider%hvis%jeg%er%heldig,%om%it%revision.%
Det%er%alt%hvad%jeg%får%som%bestyrelsesmedlem.%Det%vi%så%gør,%det%har%så%ikke%noget%med%revisor%
at%gøre,%det%er%den%interne%revision.%Der%laver%vi%selv%nogle%interne%revisions%rapporter,%der%får%
vi%så%14%sider%på%et%eller%andet%it%område.%Det%kunne%være%adgangskontroller%fx%eller%
dokumentation%om%hvidvaskningsloven,%at%dokumentationsproceduren%er%i%orden.%%
%
M:%Synes%du%så%den%information%du%får%fra%generelistrevisoren%hele%vejen%igennem,%den%revisor%
du%snakker%med.%Er%den%tilstrækkelig?%



Side%213%af%220% %

T:%Hvornår%er%noget%nok%ikke?%På%det%niveau%vi%befinder%os,%altså%hvis%jeg%skal%ned%at%være%
operationelle,%så%skal%jeg%have%en%anden%kasket%på.%Jeg%skal%sådan%set%føle%mig%stryg%som%
bestyrelsesmedlem,%at%det%der%foregår%i%IT%det%er%i%orden,%at%jeg%kan%være%tryg%ved%at%der%ikke%
er%nogen%svagheder%i%vores%IT%systemer,%og%hvis%der%er%det%så%skal%der%rettes%op%på%det.%Jeg%skal%
føle%at%de%kontroller%vi%laver%de%er%gode,%og%jeg%skal%føle%at%der%bliver%eksekverer%på%dem%hvis%
der%er%nogle%huller.%
%
A:%OG%det%forventer%du%at%revisor%ligesom%går%ind?%
T:%Ja,%revisor,%men%også%den%daglige%ledelse%der%spiller%en%aktiv%rolle.%Revisor%kan%rejse%flagene,%
men%de%kan%ikke%implementere%på%de%findings%der%bliver%givet.%OG%der%forventer%jeg%så%at%
ledelsen%tager%over%og%gør%noget%effektivt.%Det%er%den%tryghed%jeg%skal%have,%jeg%skal%kunne%
repræsentere%aktionærerne,%så%det%gælder%ikke%at%der%er%noget%der%kuldsejler,%der%skal%være%
noget%eksekvering%her.%
%
Forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
Holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Spørgsmål%6,%sidste%del%%
%
Spørgsmål%6,%sidste%del,%omkring%revisionen%af%besvigelser%
En%anden%ting%er%også%at%jeg%syne%at%det%er%utroligt%få%findings%de%steder%hvor%jeg%sidder,%hvor%
jeg%egentlig%får%noget%ud%af%dem%som%selskab.%De%går%ud%og%efterprøver,%jeg%synes%der%er%få%
findings%som%kan%forbedre%enten%vores%interne%kontrolmiljø%eller%mere%effektiv%i%nogle%
procedure,%det%kunne%jeg%godt%tænke%mig%at%revisor%gjorde%ud%af.%%
%
Skat%og%afgifter%
Forventninger%til%revisors%nuværende%rolle%
Spørgsmål%9%
A:%SÅ%har%vi%lidt%omkring%skat%og%afgifter,%hvor%at%vores%spørgeskemaundersøgelse%viser%at%ca.%
50%%adspurgte%synes%at%det%er%revisors%opgave%at%kontrollere%om%moms%og%skat%er%afregnet%
korrekt.%Ser%du%også%det,%forventer%du%også%at%revisor%gør%det%i%revisionen.%
T:%Ja,%et%eller%andet%sted.%Hvordan%kan%de%ellers%skrive%en%under%på%det?%
%
M:%Bare%fordi%at%der%ikke%er%noget%reguleringsmæssigt%som%sådan.%
T:%Det%ved%jeg%godt.%Hvordan%skal%man%egentlig.%Hvordan,%at%så%stoler%man%så:%hvis%I%skulle%ud%
at%revidere,%ville%i%så%stole%på%det.%Udskudt%skat%og%alt%muligt,%skyldig%moms%og.%
%
M:%Så%du%forventer%at%det%er%en%del%af%den%almindelig%revision,%altså%en%del%af%pakken.%
T:%Jeg%sidder%et%andet%sted%også,%hvor%vi%køber%os%til%moms%og%skat.%Der%er%indlysende%at%vi%skal%
have%det,%ikke?%At%vi%skal%have%den%sikkerhed.%Det%ved%jeg%ikke%rigtig.%%
%
M:%fordi%det%er%lidt%et%sløret%område.%
T:%Det%er%det,%det%er%fordi%det%spiller%over%på%regnskabet,%så%de%må%jo%lave%nogle%stikprøver,%om%
de%føler%at%det%bliver%gjort%ordenligt.%Fordi%hvordan%kan%man%ellers%lave%et%retvisende%billede%af%
balancen.%Det%er%kun%det%niveau%jeg%er%på%Fordi%ellers%kan%jeg%sagtens%se%at%revisor%sådan%set%
kan%være%ligeglad.%Det%vil%jeg%sige,%det%ville%jeg%nok%forvente%et%eller%andet%sted%at%de%laver%
nogle%stikprøver%et%eller%andet%sted.%Også%selvom%%
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%
A:%selvom%det%ikke%står%nogen%steder,%rigtig.%
T:%Men%jeg%synes%at%når%de%kommunikere%tilbage%i%revisionsprotokollen%hvis%de%har%nogle%issue%
med%skat.%Vi%har%også%haft%nogle%sager%med%moms%hvor%de%har%været%inde%og%kommunikere%
tilbage,%så%nogle%af%dem%vi%har%haft%har%været%dine%at%kigge%på%det.%
%
M:%Jeg%tror%måske%også%det%er%standarden%nogen%steder%at%man%sådan%skal%gøre.%Vi%har%taget%
det%med%fordi%der%er%kommet%den%her%udvidet%gennemgang,%hvor%der%klar%strå%at%de%skal%
kontrollere%skat%og%moms%indberetningen.%Men%det%står%ikke%klokkeklart%for%revision.%
T:%Jeg%ville%forvente%det,%det%ville%jeg.%
%
Holdninger%til%revisors%nuværende%rolle%
Forventninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
Holdninger%til%revisors%fremtidige%rolle%
%
Kategorier%
%
Revisionspåtegningen%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle! !
Thomas%giver%ikke%rigtig%nogen%udtryk%for%om%revisionspåtegningen%kunne%være%bedre%
formuleret.%Han%kan%godt%lide%at%den%er%meget%ensartet,%da%han%dermed%ikke%er%i%tvivl%om%hvad%
revisor%mener.%%
Han%mener%at%revisor%skal%være%varsom%med%at%komme%for%meget%information%i%
revisionspåtegningen,%da%det%kan%have%voldsomme%konsekvenser%for%selskabet,%og%måske%
unødige%konsekvenser%for%selskabet.%Thomas%mener%at%man%først%skal%benytte%
revisionsprotokollen%til%at%kommunikere,%og%så%mener%Thomas%at%bestyrelsen%skal%tage%
medansvar%for%om%det%skal%medtages%i%revisionspåtegningen.%%
Thomas%mener%ikke%at%revisionspåtegningen%skal%ændres,%hvilket%han%begrunder%med%at%der%
er%nok%information%i%den%nuværende%årsrapport,%så%hvis%der%skal%mere%med%i%
revisionspåtegningen,%vil%der%være%en%risiko%for%dobbeltdækning,%hvilken%Thomas%vil%have%en%
negativ%effekt.%%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Thomas%mener%at%ved%at%gøre%revisionspåtegningen%informationsrig,%vil%det%give%en%øget%
transparens,%men%han%er%i%tvivl%om%det%vil%give%noget%reelt.%Derudover%mener%han%at%det%vil%give%
en%negativ%effekt,%hvis%der%kommer%noget%med%dobbelt,%og%da%han%mener%at%der%i%forvejen%
mener%at%revisionspåtegningen%er%meget%informativ,%ved%han%ikke%hvor%meget%mere%værdi%
mere%information%i%revisionspåtegningen%vil%give.%Derudover%mener%han%at%i%og%med%der%skal%
mere%information%i%årsrapporten%kan%man%risikere%at%den%bliver%for%lang.%%
Thomas%mener%at%hvis%man%skriver%flere%informationer%i%revisionspåtegningen,%skal%man%
fjerne%det%fra%årsrapporten,%for%ikke%at%få%informationerne%dobbelt%
%
Uafhængighed%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Thomas%mener%at%den%nuværende%regulering%om%intern%rotation%tilstrækkelig.%%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
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Thomas%forholder%sig%kritisk%overfor%forslaget%om%at%der%revisionen%skal%i%udbud,%hvor%en%af%de%
bydende%revisionsfirmaer%skal%være%uden%for%Big%4,%da%han%ikke%mener%at%de%store%selskaber%
vil%vælge%den%lille,%da%de%sandsynligvis%ikke%besidder%de%nødvendige%kompetencer,%herunder%er%
der%ikke%mange%andre%revisionsfirmaer%der%kan%tilbyde%en%global%dækning%indenfor%revision,%
samt%om%de%mindre%revisionsfirmaer%har%tilstrækkelige%ressourcerne%og%kompetencerne%til%at%
revidere%internationalt.%%
I%forhold%til%tvungen%rotation%er%Thomas%i%tvivl%om%han%synes%at%det%er%en%god%ide,%da%der%er%
meget%store%omkostninger%forbundet%med%at%skrifte%revisor,%specielt%det%nye%år.%Dog%mener%
han%at%det%kunne%ændre%den%rutinemæssige%revision,%men%hvis%den%er%effektiv,%så%kan%han%ikke%
se%en%grund%til%at%ændre%den.%%
Thomas%mener%at%forslaget%med%at%bruge%et%2%revisorsystem%er%en%fuldstændig%vanvittig%ide,%da%
han%synes%det%er%spild%af%penge.%Hvis%det%skulle%indføres,%skulle%det%tjene%sig%hjem%ved%at%der%
opstod%færre%skandaler,%eller%skabe%større%tryghed%i%rapporteringen.%Men%Thomas%mener%at%
rent%overordnet%set,%vil%det%ikke%skabe%nogen%værdi,%i%forhold%til%de%ekstra%omkostninger%det%
giver.%%
Thomas%kan%godt%følge%forslaget%om%at%adskille%revision%og%rådgivning,%men%han%ser%også%en%
stor%fordel%ved%at%anvende%det%samme%revisionsfirma%til%både%revision%og%rådgivning,%da%det%er%
mere%effektivt,%frem%for%at%man%skal%have%et%andet%firma%ind%over,%derudover%mener%han%også%
at%det%bliver%meget%omkostningstungt,%hvis%man%adskiller%de%to%funktioner.%Han%mener%det%er%
op%til%det%enkelte%revisionsfirma%at%kunne%bevare%uafhængigheden.%%
%
Besvigelser%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Thomas%mener%at%revisorer%er%gode%nok%til%at%opdage%besvigelser%i%dag,%men%han%er%lidt%
bekymret%for,%at%pga.%prispres%kan%revisorer%komme%til%at%slække%på%kvaliteten%nogle%gange.%%
I%forhold%til%hvor%mange%findings%revisor%finder,%synes%Thomas%at%der%er%få.%%
Thomas%forventer%at%revisor%er%med%til%at%finde%besvigelser,%han%ser%revisor%som%den%sidste%
defense,%efter%selskabets%eget%kontrolmiljø,%herunder%interne%kontroller,%og%evt.%interne%
revisorer.%%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Fremadrettet%kunne%Thomas%godt%tænke%sig,%at%revisor%rapporterede%nogle%af%de%forhold,%som%
revisor%finder%at%selskabet%kan%forbedre,%eller%gøre%mere%effektivt.%%
I%forhold%til%om%revisor%fremadrettet%skal%have%mere%fokus%på%at%opdage%besvigelser%svare%
Thomas%lidt%tvetydigt,%da%han%mener%at%man%skal%vurdere%om%den%ekstra%fokus%og%den%værdi%
det%skaber,%kan%dække%de%ekstra%omkostninger%som%en%øget%fokus%medføre.%%
%
Going%concern%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle! !
Thomas%mener%at%ved%nogle%af%de%skandaler%der%har%været%i%Danmark%omkring%going%concern%
skyldes%dårlig%revision,%men%han%kan%også%godt%se%revisor%står%i%en%svær%situation,%og%at%revisor%
skal%være%helt%sikker,%før%der%skrives%noget%i%revisionspåtegningen%om%going%concern,%da%det%
har%store%konsekvenser%for%selskabet.%%
Thomas%mener%at%revisors%evner%til%at%vurdere%going%concern%er%tilstrækkelig%i%dag,%hvor%han%
mener%at%meget%kommunikation%om%going%concern%vurderingen%skal%gå%via%
revisionsprotokollen.%%
%



Side%216%af%220% %

Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle! !
%
ITYrevision%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle! !
Thomas%synes,%at%når%revisor%kontroller%for%besvigelser%er%det%begrænset%hvor%meget%de%
kommenter%på%selskabets%interne%kontroller.%
Ved%revisionen%af%ITYanvendelse,%sætter%Thomas%som%krav,%at%det%skal%ske%i%samarbejde%med%
en%IT%kyndig%person.%Han%mener%at%hvis%en%almen%revisor%revidere%IT%får%man%kun%en%
overfladisk%rapport%tilbage,%som%ikke%kan%anvendes%til%noget.%%
Thomas%forventer%at%revisor%gør%opmærksom%på,%hvis%revisoren%i%revisionen%bliver%
opmærksom%på%nogle%forhold%der%ikke%er%tilstrækkelig.%Men%han%mener%også%at%ledelsen%spiller%
en%aktiv%rolle%i%forhold%til%IT%miljøet.%%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle! !
Thomas%kunne%godt%tænke%sig%at%revisor%i%fremtiden%kom%med%flere%forslag%til%hvorledes%det%
interne%kontrolmiljø%kunne%forbedres,%eller%hvordan%det%kunne%gøres%mere%effektiv%i%nogle%
procedure.%%
%
Skat%og%afgifter%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Thomas%forventer%at%revisor%kontrollere%at%skat%og%moms%afregnes%korrekt,%men%han%er%godt%
klar%over%at%der%ikke%direkte%er%et%krav%hertil.%
Han%forventer%at%revisor%laver%nogle%stikprøver%der%kontroller%at%skat%og%moms%bliver%afregnet%
korrekt.%
Han%mener%ikke%at%man%kan%lave%en%retvisende%balance,%hvis%man%ikke%kontrollere%for%skat%og%
moms.%
Thomas%har%ofte%oplevet%at%der%i%revisionsprotokollen%er%kommentar%omkring%skatte%og%moms%
sager.%%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
%
Axial%kodning%%
%
Revisionspåtegningen%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Thomas%giver%ikke%udtryk%for%at%revisionspåtegningen%skal%formuleres%anderledes,%han%kan%
godt%lige%at%den%er%meget%ensartet,%han%mener%at%revisor%skal%være%varsom%med%at%komme%med%
for%meget%information,%og%det%der%medtages,%skal%revisor%være%sikker%på%er%korrekt.%
Konsekvens:%Thomas%mener%at%den%nuværende%revisionspåtegning%er%tilstrækkelig.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Thomas%mener%ikke%at%revisionspåtegningen%skal%ændres,%herunder%mener%han%ikke%at%der%
skal%mere%information%i%påtegningen,%da%han%mener%at%der%er%en%risiko%for%dobbeltdækning.%
Derudover%er%han%usikker%på%hvor%meget%værdi%den%ekstra%information%i%revisionspåtegningen%
vil%give.%Konsekvens:%Thomas%mener%ikke%at%revisionspåtegningen%skal%ændres.%%
%
Uafhængighed%
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Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Thomas%mener%at%den%nuværende%regulering%om%intern%rotation%er%tilstrækkelig,%derudover%
forventer%han%at%revisors%selv%sikre%at%uafhængigheden%bevares.%Konsekvens:%Thomas%synes%at%
revisors%nuværende%uafhængighed%er%tilstrækkelig,%og%han%forventer%at%revisor%selv%søger%for%
at%uafhængigheden%bevares.%%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Thomas%tror%ikke%at%forslaget%om%at%et%”lille”%revisionsfirma%skal%tages%med%i%udbudsrundet,%vil%
komme%til%at%fungere%i%praksis,%da%han%ikke%tror%at%de%har%kompetencerne%og%ressourcerne%til%
det.%%
I%forhold%til%tvungen%rotation,%synes%Thomas%ikke%at%det%vil%give%en%merværdi%i%forhold%til%de%
ekstra%omkostninger%det%medføre.%Derudover%synes%han%at%forslaget%om%at%bruge%et%to%
revisionssystem%er%fuldstændig%vanvittig.%%
I%forhold%til%at%adskille%revision%og%rådgivning,%har%Thomas%lidt%en%tvetydig%holdning.%Han%kan%
godt%følge%forslaget,%men%mener%selv%ud%fra%et%økonomisk%perspektiv,%at%det%er%mest%effektivt%at%
de%ikke%bliver%adskilt.%Hertil,%mener%han%at%det%er%revisors%egen%ansvar%at%bevare%
uafhængigheden.%
Konsekvens:%Thomas%hold%til%revisors%fremtidige%rolle%i%forbindelse%med%uafhængighed%er%at%
den%ikke%ændres,%da%han%mener%at%flere%af%forslagene%ikke%vil%skabe%værdi%i%forhold%til%den%
ekstra%omkostning%det%medføre.%
%
Besvigelser%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Thomas%mener%at%revisorer%er%gode%nok%til%at%opdage%besvigeler%i%dag,%men%han%er%lidt%
bekymret%for%at%det%nuværende%prispresset%kan%medføre%at%revisor%slækker%lidt%på%kvaliteten.%
Thomas%forventer%at%revisor%er%med%til%at%opdage%besvigelser,%kan%ser%revisor%som%det%sidste%
led%i%forhold%til%opdagelsen%af%besvigelser.%Konsekvens:%Thomas%forventer%at%revisor%er%med%til%
at%opdage%besvigelser.%Han%synes%at%revisor%handlinger%i%forbindelse%med%opdagelse%af%
besvigelser%er%tilstrækkelig%i%dag.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Thomas%kunne%godt%tænke%sig,%at%revisor%i%fremtiden%kommunikere%noget%mere%omkring%
hvilke%findings%revisor%har%fundet%i%forbindelse%med%revisionen.%Herunder%synes%han%at%revisor%
godt%kunne%være%lidt%bedre%til%at%komme%med%forslag%om,%hvorledes%bl.a.%de%interne%kontroller%
kan%effektiviseres.%I%forhold%til%om%revisor%skal%have%øge%fokus%på%besvigelser,%svarer%Thomas%
lidt%tvetydigt,%da%han%ud%for%et%økonomisk%synspunkt,%ikke%synes%at%det%giver%nogen%merværdi.%
Konsekvens:%Thomas%synes%at%revisors%fremtidige%rolle%ikke%skal%ændres%merkant%fra%den%
nuværende,%men%han%vil%gerne%at%revisor%kommunikere%mere%omkring%hvilke%forhold%der%er%
fundet%i%revisionen,%og%rådgive%om,%hvorledes%man,%f.eks.%kunne%gøre%de%interne%kontroller%
mere%effektive.%%
%
Going%concern%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Thomas%synes%generelt%at%revisors%evner%til%at%vurdere%going%concern%er%tilstrækkelig%i%dag.%
Han%mener%at%kommunikationen%om%going%concern%vurderingen%primært%skal%gå%via%
revisionsprotokollen.%Derudover%pointere%Thomas%at%revisor%skal%være%meget%sikker%på%sin%
sag,%før%at%revisor%kommenter%going%concern%negativt%i%revisionspåtegningen,%da%det%kan%have%
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store%konsekvenser%for%virksomheden.%Konsekvens:%Thomas%synes%at%revisors%evne%til%at%
vurdere%going%concern%er%tilstrækkelig%i%dag,%han%synes%at%revisor%skal%være%meget%sikker%i%sin%
sag,%før%revisoren%kommenter%vurderingen%af%going%concern%i%revisionspåtegningen.%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Dette%kom%interviewet%ikke%ind%på%
%
ITYrevision%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Ved%revision%af%ITYanvendelsen%i%virksomheden,%forventer%Thomas%at%der%anvendes%en%IT%
kyndig%person,%da%han%ikke%synes%at%en%generalist%revisor%har%evnerne%til%at%revidere%IT.%%
Thomas%forventer%at%revisor%gør%opmærksom%på%de%forhold,%som%revisor%i%forbindelsen%med%
revisionen%finder%ud%af%ikke%er%tilstrækkelig.%Han%mener%at%ledelsen%spiller%en%aktiv%rolle%i%
forhold%til%ITYmiljøet.%Konsekvens:%Thomas%forventer%at%ved%revisionen%af%IT%anvendes%en%IT%
kyndig%person,%og%han%forventer%at%revisor%gør%opmærksom%på%forhold%der%ikke%er%
tilstrækkelig.%%
%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Thomas%synes%godt%at%revisor%i%fremtiden%kan%give%nogle%flere%kommentar%i%forhold%til%det%
interne%kontrolmiljø,%herunder%forslag%til%hvorledes%det%kunne%forbedres%samt%gøres%mere%
effektiv.%Konsekvens:%Thomas%synes%at%revisors%fremtidige%rolle%i%forbindelse%med%ITYrevision%
skal%være%mere%rådgivende,%i%forhold%til%forslag%om%forbedringer.%
%
Skat%og%afgifter%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!nuværende!rolle!
Thomas%forventer%at%revisor%kontrollere%at%skat%og%moms%afregnes%korrekt,%selvom%han%godt%
ved%der%ikke%er%et%krav%hertil,%da%han%ikke%mener%man%kan%lave%en%retvisende%balance%uden%at%
udføre%kontrollen.%Han%har%erfaring%med%at%revisor%kommentere%skat%og%moms%sager%i%
revisionsprotokollen.%Konsekvens:%Thomas%forventer%at%revisor%kontrollere%at%skat%og%moms%
er%afregnet%korrekt.%%
Forventninger!og!holdninger!til!revisors!fremtidige!rolle!
Det%kom%interviewet%ikke%ind%på.%
%
Selektiv!kodning!
%
Revisionspåtegningen%
Thomas%giver%ikke%udtryk%for%at%han%synes%at%revisionspåtegningen%skal%formuleres%
anderledes,%han%kan%godt%lide%at%den%er%meget%ensartet,%han%synes%at%den%nuværende%
revisionspåtegning%er%tilstrækkelig.%Thomas%mener%at%man%skal%være%påpasselig%med%hvilke%
informationer%revisor%giver%i%revisionspåtegningen.%Den%ene%grund%hertil,%er%at%det%kan%have%
store%konsekvenser%for%virksomheden,%hvis%der%kommer%for%mange%eller%ukorrekte%
informationer%ud.%Derudover%mener%Thomas%også%at%man%skal%passe%på%med%at%medtage%
informationer%to%gange%i%årsrapporten.%Han%tror%ikke%at%en%mere%informativ%
revisionspåtegning%vil%giver%merværdi.%%
%
Uafhængighed%
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Thomas%synes%at%de%nuværende%regler%om%intern%revision%er%tilstrækkelig,%han%ser%det%som%
revisors%eget%ansvar%at%bevare%uafhængigheden.%Han%tror%ikke%at%forslaget%om%at%et%”lille”%
revisionsfirma%skal%medtages%i%udbudsrunden%vil%fungere%i%praksis,%da%han%ikke%mener%de%har%
ressourcerne%og%kompetencerne%til%at%kunne%varetage%en%international%revision,%som%mange%
store%virksomheder%kræver.%Derudover%synes%han%hverken%at%tvungen%rotation%eller%to%
revisionssystem%vil%give%merværdi%for%virksomhederne,%det%vil%blot%give%ekstra%omkostninger.%
Hertil%forholder%Thomas%sig%også%kritisk%overfor%adskillelsen%af%revision%og%rådgivning,%da%han%
ikke%mener%at%det%ud%fra%et%økonomisk%perspektiv%vil%gavne%virksomhederne,%da%det%er%mere%
effektiv%og%mindre%omkostningstungt%at%anvende%det%samme%revisionsfirma%til%rådgivning%og%
revision.%
%
Besvigelser%
Thomas%mener%at%revisor%er%gode%nok%til%at%opdage%besvigelser,%han%forventer%er%med%i%
opdagelsen%af%besvigelser,%som%det%sidste%led.%Han%er%dog%lidt%bekymret%for%at%prispresset%vil%
påvirke%kvaliteten%negativt.%I%fremtiden%kan%Thomas%godt%tænke%sig,%at%revisor%kommunikere%
mere%hvad%de%finder%under%revisionen,%herunder%kunne%Thomas%godt%tænke%sig%at%revisor%
rådgiver%mere%om,%hvorledes%virksomheden%kan%forbedre%deres%intern%kontroller,%samt%gøre%
dem%mere%effektive.%Men%han%mener%ikke%at%revisor%skal%øge%sit%fokus%på%besvigelser,%da%han%
ikke%mener%det%giver%en%merværdi%ud%fra%et%økonomisk%synspunkt.%%
%
Going%concern%
Thomas%synes%generelt%revisors%evner%til%at%vurdere%going%concern%er%tilstrækkelig%i%dag.%
Kommunikationen%om%going%concern%vurderingen%mener%Thomas%primært%skal%gå%gennem%
revisionsprotokollen,%da%han%mener,%at%hvis%revisor%kommentere%det%i%revisionspåtegningen%
skal%være%sikre%i%deres%sag,%da%det%kan%have%store%konsekvenser%for%virksomheden.%
%
ITYrevision%
Ve%revisionen%af%ITYanvendelsen%sætte%Thomas%som%krav,%at%der%skal%være%en%IT%kyndig%person%
ind%over,%da%han%ikke%mener%at%en%generalistrevisor%besidder%evnerne%til%at%revidere%ITY
anvendelsen%tilstrækkelig.%Han%forventer%at%revisoren%gør%ledelsen%opmærksom%på%de%forhold%
som%revisor%har%fundet%i%forbindelse%af%revisionen,%som%ikke%er%tilstrækkelig.%Han%kunne%godt%
tænke%sig%at%revisor%i%fremtiden%kommer%med%flere%forslag%til%hvorledes%virksomheden%kan%
forbedre%og%effektivisere%deres%ITYkontroller%og%brugen%heraf.%Dertil%mener%han%at%ledelsen%
spiller%en%aktiv%rolle%i%forhold%til%ITYkontrolmiljøet.%%
%
Skat%og%afgifter%
Thomas%forventer%at%revisor%kontrollere%at%virksomheden%har%indberettet%deres%skat%og%
afgifter%korrekt,%da%han%ikke%mere%at%revisor%ikke%kan%lave%en%retvisende%balance%ellers.%Han%er%
godt%klar%over,%at%der%ikke%er%noget%krav%hertil.%Han%har%erfaring%med%at%revisor%i%
revisionsprotokollen%kommenter%på%forhold%der%vedrører%skat%og%afgifter.%%
%
% %
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Bilag&22:&Mail&fra&Henrik&Schrøder,&senior&konsulent&hos&FSR&
%
Hej Mette  
 
Organisationsprocent er 80 opgjort efter antallet af godkendte 
statsautoriserede og registrerede revisorer i Revisorregisteret.  
 
Med venlig hilsen  
 
Henrik Schrøder 
Chefkonsulent 
Medlems- og Forretningscenter 
D +45 3369 1035 M +45 4193 3135 E hsr@fsr.dk  

 

 
26.!september!2013  

 
"Når!troværdighed!

tæller"  
 

Vi!ses!i!Bella!Center! 
FSR – danske revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K T +45 3393 9191 

www.fsr.dk 

     Fra:        Mette Vesterager <mettevesterager@gmail.com>  Til:        Henrik Schrøder 
<HSR@fsr.dk>,  Dato:        23-05-2013 02:10  Emne:        Speciale  

 
 
 
Hej Henrik,  
 
Vi har FSR's etiske regelsæt med i vores speciale, og derfor kunne det være godt at have 
en antal/procentdel på hvor mange revisorer ud af alle danske revisorer der er medlem og 
dermed underlagt disse etiske regler.  
 
Er det noget FSR har tal på?  
 
--  
Med venlig hilsen 
Mette Vesterager 
Backersvej 43, 2. tv 
2300 København S 
tlf.: 27850798  


