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ENGLISH SUMMARY

For as long as the audit expectation gap has existed, there has been a keen interest in

minimizing it. Attempts have been made to legislate on customization of the auditor’s report to

match the expectations of the users of the financial statement. The auditor’s report has been the

only means of communication between the auditor and the users of the financial statement.

However, it has not been enough and the gap still exists.

In this master thesis, the audit expectation gap has been divided into three categories:

1. Deficient performance, which adds up to 3 per cent of the total gap and comprises 5

duties for the auditor.

2. Deficient standards, which add up to 45 per cent of the total gap and comprise 10 duties

for the auditor.

3. Unreasonable expectations, which add up to 52 per cent of the total gap and comprise

21 duties for the auditor.

The only way to minimize the audit expectation gap is to know which duties apply to each of the

gaps. There is a lack of knowledge about the auditor’s role and responsibilities as well as about

the contents and limitations of an audit. In addition, there is a demand for more company-

specific knowledge.

In order to minimize the expectation gap, the auditor has to explain the auditor’s role - and the

auditor’s report is not the place to do it. Studies have shown that the message in the auditor’s

report is not read, except for the opinion. The report is seen as symbolic because of the generic

information and language. I suggest that the auditor try alternative methods of communicating

with the user of the financial statement, e.g. funny and informative videos on the internet which

explain audits and important audit limitations.

It is the responsibility of the company’s management – not the auditor – to meet the users’

demand for company-specific information. The management report would be the perfect place

for this information, together with an explanation of significant matters identified by the audit

committee during the audit. The auditor can then assure the management report by means of

an assurance report (ISAE 3000).



1 - Problemafklarende del

4/108

1 - PROBLEMAFKLARENDE DEL

1.1 – Problemfelt

Revisors rolle er dybt forankret i tillid, revisors primære opgave er, at skabe troværdighed til

virksomheders finansielle information, som skal anvendes som grundlag for

regnskabsbrugernes beslutningstagen.

Finansiel information bliver i høj grad udvekslet og hvis ikke der er en uafhængig tredjemand,

der skaber tillid til den finansielle information, vil informationen blive betragtet med den

varierende grad af tillid, som regnskabsbrugerne har til virksomheden.1

Revisors rolle er fastsat i revisorloven, hvor der i § 16 står, at revisor er offentlighedens

tillidsrepræsentant og derfor har revisor et samfundsansvar i, at skabe troværdighed til

virksomheders finansielle information.

Historisk er revisors erklæring blevet tilpasset samfundet.2 Det vil sige, at når der er foretaget

undersøgelser af regnskabsbrugernes holdning til revisor og der er opdaget manglende tillid,

har standardsætter/lovgiver søgt dette minimeret med tilpasninger af erklæringen.3

Forventningskløften er ikke et nyt fænomen og blev allerede i 1932 omtalt af Limberg, hvor han

skrev følgende om revisors ansvar:

”…if the confidence is betrayed, the function, too, is destroyed, since it become useless”4

Det er risikofyldt for revisor, at der foreligger en stor forventningskløft. Dette skyldes, at hvis

brugerne har en forventning til, hvordan revisor skal skabe troværdighed til regnskaber og

forventningerne ikke bliver opfyldt, vil brugerne ikke føle, at revisor skaber en værdi for dem.

Det kan i yderste konsekvens betyde, at revisors eksistensgrundlag fjernes. Derfor skal

forventningskløften mindskes ikke kun fordi revisorerhvervet skal overleve, men fordi det er

samfundsøkonomisk, at én fælles instans skaber troværdighed til beslutningsrelevant

information frem for, at alle brugerne skal indhente denne troværdighed hver for sig.5

Forventningskløften kan konkret defineres som forskellen mellem hvad offentligheden

forventer af revisor og hvad offentlighedens opfattelse er af revisor. Forventningskløften bør

kvantificeres for at finde frem til, hvad den indeholder og hvordan den kan mindskes.6

1 Langsted Lars Bo m.fl. 2008 side 20
2 IAASBs Konsultationspapir side 4
3 Studie 2 side iiii + side 24-35
4 Porter Brenda m.fl. 2008 side197
5 Ledelse og erhvervsøkonomi nr. 4/2002 side 227.
6 Porter Brenda m.fl. 2008 side 202-203
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Der er i øjeblikket internationalt fokus på forventningskløftens størrelse, og hvordan revisors

erklæring kan anvendes til at mindske forventningskløften. Det kommer blandt andet som en

følge af den finansielle krise, hvor aktionærer og investorer i højere grad ønsker at minimere

usikkerheder i deres investeringer.7 Dette ses i IAASB’s konsultationspapir, hvor der indledende

står, at det er tid til en mere fundamental gennemgang af revisors erklæring, fordi den ikke

længere kan imødekomme det informationsbehov, der er i et globalt finansielt marked med

større regnskabsmæssige krav.8 Yderligere ses områdets aktualitet ved den for nylig udsendte

Grønbog fra EU om revisionspolitik. Revisors kommunikation bliver heri blandt andre emner

diskuteret. Grønbogen kan i høringen anledning til historisk mange høringssvar.9

At mindske forventningskløften må derfor anses for at være yderst aktuelt. En problemstilling

skal være aktuel, samt skal ses i en videnskabelig og samfundsmæssig sammenhæng for at den

jævnfør Bitch Olsen er god.10

1.2 – Problemformulering

I ovenstående problemfelt er der identificeret og præciseret en konkret problematik om det

uhensigtsmæssige for samfundet og revisorprofessionen i, at der eksisterer en

forventningskløft. Formålet med IAASB’s konsultationspapir er at skabe en debat om revisors

erklæring. IAASB ønsker at lave en fundamental gennemgang af revisorerklæringen, ved at

tilpasse regulering til regnskabsbrugernes behov samt forbedre brugernes forståelse for

revision.

Dette er et åbenlyst videnskabeligt planlægningsproblem, som er defineret ved at være en

konkret løsning på et specifikt problem.11 Ved at åbne op for problemet og se det i en større og

især historisk kontekst har lovgiver/standardsætter allerede gentagne gange prøvet at

imødekomme regnskabsbrugernes behov ved, at tilpasse erklæringen. Det kan synes

paradoksalt, at der fortsat er et ønske om at tilpasse erklæringen. For at løse et videnskabeligt

paradoks, hvor i princippet hverken problem eller løsning er konkret, skal problemet først

identificeres.12 Er tilliden til revisor manglende? I så fald er der ét problem, som der kan søges

én eller flere løsninger på. Løsningen på det eventuelle problem kan være en ændring i revisors

7 IAASB’s konsultationspapir side 5
8 IAASB’s konsultationspapir side 4
9 EU Kommissiær Michel Barnier oplæg til konferencen i februar 2011 – dag 2:
http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=cdf1e288ca02272e717c9d5e4cb180bd
10 Bitsch Poul Olsen m.fl. 1999 side 33
11 Bitsch Poul Olsen m.fl. 1999 side 30-32
12 Bitsch Poul Olsen m.fl. 1999 side 32
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erklæring eller det kan være andre former for kommunikation, der kan anvendes til at

”uddanne” regnskabsbrugerne i revisors ansvar, rolle og udførte handlinger.

Med udgangspunkt i en åben løsning på et endnu ikke konkretiseret problem ønskes følgende

udført i denne afhandling:

En specifikation af regnskabsbrugernes manglende tillid til revisor med udgangspunkt i

forventningskløften og en efterfølgende analyse af hvordan eventuelle identificerede kløfter

kan løses med kommunikation.

Ovenstående kan dekomponeres i følgende erkendelsesopgaver (delspørgsmål):

1. Hvilke områder består forventningskløften af?

2. Er revisors erklæring anvendelig som kommunikationsform?

3. Hvilke alternative former for kommunikation kan anvendes til, at minimere eventuelle

forventningskløfter?

Det er disse tre erkendelsesopgaver, som bestemmer metodevalget og som sammen skal

medføre, at der gennem analysen opbygges viden, som kan svare på problemstillingen ovenfor.

1.3 – Afgrænsning

I afhandlingen antages det at forventningskløften er eksisterende. Analysen tager således ikke

afsæt i det hovedformål at bekræfte eller afkræfte forventningskløftens eksistens, men analysen

udføres for at klarlægge hvad den formodede forventningskløft består af og identificerer

regnskabsbrugernes konkrete efterspørgsel efter kommunikation. Hovedformålet er derfor på

kommunikation, som middel til at ”uddanne” regnskabsbrugerne i revisors rolle og ansvar for

på den måde mindske en formodet forventningskløft.

Som en overordnede geografisk afgrænsning ses der kun på danske forhold. Under den danske

regulering vil lovgivning fra EU samt internationale revisionsstandarder blive inddraget. Hvis

der i høringssvarene til Grønbogen eller i IAASB’s konsultationspapir bliver henvist til

landespecifikke forhold som kan have relevans, vil dette blive medtaget som inspiration til en

bedre kommunikationsvej.

Ved anvendelsen af lovgivning og standarder vil gældende regulering blive anvendt. Det er ikke

generelt formålet at beskrive udviklingen i revisors regulering, men det kan være relevant for, at
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give et nuanceret billede af reguleringen af revisors kommunikation. Når de tidligere

revisionsstandarder er anvendt, er der henvist hertil som RS. De nye klarificerede standarder er

der henvist til som ISA. I afhandlingen vil det klart fremgå, når tidligere og ikke længere

gældende regulering inddrages.

I IAASB’s konsultationspapir og i EU's Grønbog bliver SMV markedet diskuteret i forhold til

om der skal tages hensyn til dem, når krav skærpes. SMV markedet er ikke vurderet, at have

særlige delproblemstillinger som kræver andre typer af løsninger end dem jeg foreslår i min

analyse. SMV markedet vil derfor ikke blive specifikt behandlet i afhandlingen.

Yderligere afgrænses der fra at se på revisors interne kommunikation til de centrale

ledelsesorganer i selskabet. Hvis der foreligger en intern kommunikationsform, som med fordel

kan anvendes eksternt, vil denne blive diskuteret.

Endelig inddrages kun revisors erklæring med sikkerhed på fuldstændige regnskaber med

generelle formål.13 Der afgrænses fra, at se på alle andre typer af revision eller review.

Yderligere afgrænses fra at se på revisors andre erklæringsopgaver med eller uden sikkerhed.

Dette er valgt i forhold til afhandlingens omfang og i forhold til, at det ofte er mere konkrete og

oplyste regnskabsbrugere ved andre erklæringer og derfor en anden diskussion.

Når der henvises til revisors erklæring med sikkerhed på et fuldstændigt regnskab anvendes

begrebet erklæring eller revisorerklæring, det der i Danmark endnu kaldes

revisionspåtegningen.

Der er steder i afhandlingen, hvor det diskuteres, hvordan revisor kan skabe pålidelighed til

information fra virksomheden uden det skal være i revisorerklæringen. Disse steder henvises til

brugen af ”andre erklæringer med sikkerhed” hermed menes de erklæringer der er reguleret i

ISAE 3000.

13 Erklæringstype reguleret i ISA700, 705 og 706
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1.4 – Projektopbygning og problemløsningsmetode

Til at løse afhandlingens problemstilling er valgt en opdeling af projektet i fem hoveddele, der

tilsammen svarer på den valgte problemstilling. Dette er illustreret i nedenstående figur.

Figur 1.1 - Projektopbygning14

14 Egen tilvirkning, størrelsen på de forskellige pile skal ikke tolkes som hverken længde eller indhold af de respektive
afsnit.
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Ovenstående figur viser i hovedtræk, hvordan afhandlingen vil være bygget op. I denne del af

afsnittet, beskrives med konkrete teknikker, hvordan afhandlingen er grebet an.

Afhandlingen vil samlet blive anskuet med en kritisk teoretisk synsvinkel. Kritisk teori kræver

at spørgsmålet er forankret i virkeligheden og har samfundsmæssig relevans.15 Til at løse

problemstillingen er det nødvendigt med et teoretisk fundament. Det teoretiske fundament for

analysen er Brenda Porters teoretiske fremstilling af forventningskløften, og denne vil blive

anvendt som en rettesnor for den empiriske del af afhandlingen.

Der foreligger fire nyere forskningsprojekter (færdige i 2009), som med forskellige metoder

afdækker dele af forventningskløften og/eller regnskabsbrugernes holdning til

revisorerklæringen. De fire forskningsprojekter anvendes på tværs af hinanden, for primært, at

løse første og anden erkendelsesopgave. Til at få et dansk, samt nyere og anderledes perspektiv

på revisors rolle og ansvar er anvendt udvalgte høringssvar til Grønbogen, Revisionspolitik –

En læren af krisen. I Grønbogen blev der rejst 38 spørgsmål, som interessenterne kunne

forholde sig til i deres høringssvar. Jeg har udvalgt følgende grupper af interessenter; Big Four,

andre repræsentanter for professionen, regnskabsaflægger og brugerne.16 Jeg har udvalgt

høringssvar ud fra, at det primært skulle være danske interessenter samt organisationer med

danske medlemmer. Høringssvar er gennemgået og kvalificeret som følger:

 Uenig: Synes forholdet er en dårlig idé og der ses ikke mulige alternativer i denne

retning.

 Uenig, men andre muligheder: Som udgangspunkt en dårlig idé, men ved at ændre

en smule på eller tilføje dele til ideen vil det kunne accepteres.

 Enig med forbehold: Umiddelbart en god idé, men der er en række forhold som man

skal være opmærksom på, hvis forholdet ønskes ændret.

 Enig: Ideen kommer til at fungere fint.

 N/A: Der er ikke nogen i den respektive gruppe som har besvaret spørgsmålet.

Kvalificeringen i de fem kategorier er opgaveskrivers subjektive vurdering. Der kan derfor

foreligge andre holdninger til, hvordan kvalificeringen burde have været. Den er foretaget med

bedste skøn inden for ovenstående kriterier og er fundet nødvendig til en konstruktiv

anvendelse i analysen. I bilag ti ses resumeer af de udvalgte høringssvar indenfor relevante

emner, disse resumeer er udgangspunktet for kvalificeringen.

15 Fuglesang Lars m.fl. 2007 side 122-124
16 Se hvilke interessenter, der udgør grupperne i bilag 10
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I tredje erkendelsesopgave diskuteres alternative former for kommunikation til minimering af

forventningskløften. Til at løse denne del anvendes dels de fire forskningsprojekter, dels citater

fra høringssvar. Denne del er desuden skrevet med udgangspunkt i egne holdninger, som er

fremkommet igennem afhandlingen og udviklet med den store mængde af gennemgået

information. Det er typisk inden for kritisk teori at forskerens subjektive opfattelse og værdier

kommer til udtryk.17 Til sidst kobles de tre dele sammen og anvendes til at give et bud på hvilke

kommunikationsformer, der kan bedst kan anvendes til at minimere forventningskløften.

Eftersom forslagene til andre kommunikationsformer endnu ikke er prøvet af, har jeg i

perspektiveringen beskrevet mulige undersøgelser, der kan laves for at afprøve kvaliteten af de

alternative former for kommunikation.

1.5 – Kildekritik

I metodeafsnittet ovenfor ses, at der primært vil gøres brug af videnskabelige empiriske studier.

Empiri anvendes for at få en sandhedsforståelse og antages at afspejle en objektiv virkelighed.18

Problematikken i forhold til min anvendelse af studierne som sandheder er, at ingen af

studierne er foretaget i Danmark, hvorfor de alle afspejler forskellige landes

forventningskløfter. Dette er et bevidst og delvist tvunget valg. Der er udført et begrænset antal

lignende studier i Danmark. Det primære studie er Bent Warming-Rasmussens fra 1999.

Studiet er foretaget for dels at identificere tilliden til revisor, dels for at se hvordan nyere

lovgivning har påvirket tilliden og lignende lovgivning kan forventes at påvirke.19 Den del af

studiet, der omhandler lovgivning, vil i høj grad være forældet og giver ikke mening at anvende

i en ny analyse. Modsat kan den del, der omhandler tillid til revisor, være anvendelig til

inspiration fra de generelle konklusioner. Dette er dog fravalgt og i stedet prioriteres at få nyere

undersøgelser. Eftersom den danske revisorregulering i høj grad er reguleret fra EU og fra

standardsætter IFAC (se nærmere i afsnit 2.4.3) har undersøgelsernes oprindelsesland ikke så

stor betydning, som hvis Danmark selv forestod al sin regulering.

Spørgsmålet er om de fire anvendte studier er gyldige og forståelige. Dette vil sammen med en

beskrivelse af studierne blive diskuteret i afsnit 2.8. Et af studierne er eksplorativt, dette

anvendes derfor kun som retningsgivende. De tre andre studier er empiriske med store og

delvis repræsentative stikprøver, disse vil blive anvendt til at drage konklusioner ud fra.

Grønbogen er formuleret på baggrund af ”en undren” og skepsis i Europakommissionen. Ud fra

dette er der formuleret 38 spørgsmål til alle de forhold som Kommissionen har fundet

17 Heldbjerg Grethe 1997 side 38
18 Fuglesang Lars m.fl. 2007 side 14-15
19 Warming-Rasmussen Bent m.fl. 2001 side 9
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kritiske.20 Grønbogen er herefter sendt til høring hos interessenterne. Der er dermed ikke

empirisk belæg for spørgsmålenes kritiske tilgang til revisionsforholdene og som flere nævner i

deres høringssvar21 er der forhold som Grønbogen burde have taget med i sin vurdering fx det

implementerede 8. direktiv fra 2008 som i høj grad har reguleret revisors uafhængighed eller

IAASB nuværende projekt om revisors kommunikation.

Mange af høringssvarene er hverken begrundet i viden, er saglige eller nødvendigvis

repræsentative og er derfor begrænset til at være retningsgivende og ikke generelt

konkluderende. Høringssvarerne kommer fra forskellige grupper af (engagerede?) interessenter

og udtrykker en subjektiv mening, som naturligvis afspejler deres interesse i revisors udvikling.

Høringssvar er, som meget andet, lobbyisme. Som eksempel kan nævnes PwC’s høringsvar til

spørgsmål nr. 19 omkring en skærpelse af revisors udbud af ikke-revisionsydelser. PwC’s svar er

nej til en skærpelse, hvilket ikke nødvendigvis er et objektivt svar, eftersom en stor del af

revisionsvirksomheders omsætning kommer fra non-audit ydelser.

Høringssvarene vil udelukkende blive anvendt, som retningsgivende for enkelte gruppers

holdninger.

20 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/green_paper_audit_en.htm
21 Blandt andet i høringssvar til Grønbogen fra FSR,
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2 – TEORETISK GENNEMGANG

Regulering af revisor

2.1 – National og international regulering

Revision er reguleret af en række forskellige instrumenter, nationale som internationale.

Danmark er qua sit medlemskab af EU forpligtet til, at overholde EU-retten og er dermed

pligtsubjekt i forhold til EU retten.22 For at se på behov for tilpasninger af revisors

kommunikation er det essentielt, at kende til nuværende regulering.

Der er høj grad af international påvirkning af revisors lovgivning, hvilket skyldes, at revisor i

større grad, sammenlignet med andre erhverv, arbejder internationalt. Den internationale

påvirkning kan henholdsvis opdeles i 1) Regeldannelse og lovgivning fra EU og 2) Den

revisionstekniske påvirkning fra den internationale revisororganisation, IFAC.

Først vil EU's institutioner og deres muligheder for regeldannelse og lovgivning i sin tekniske

forstand blive gennemgået, efterfølgende vil både international og national regulering blive

gennemgået, nøje udvalgt, ud fra en vurdering af hvilken regulering, der er relevant i

diskussionen af revisors kommunikation.

2.2 - Danmarks medlemskab af EU

Danmark har siden 1973 været medlem af EU, hvilket har stor betydning af lovgivningsmæssige

og økonomiske årsager. EU har 27 medlemslande og består af følgende relevante institutioner:

 Europa-Kommissionen: Består af 27 medlemmer udpeget af det respektive lands

regering. Kommissionen har som hovedregel eneretten til at fremsætte lovforslag.

 Europa-Parlamentet: Medlovgiver sammen med ministerrådet. Består af 736

medlemmer, som er repræsentanter valgt i de enkelte medlemslande.

 Ministerrådet: Medlovgiver sammen med parlamentet. Rådet og Parlamentet skal

være enige om et lovforslag, før en retsakt kan blive vedtaget. Rådet består af alle

ministre fra medlemslandene.

Yderligere består EU af følgende institutioner; EU-domstolen, det Europæiske Råd,

Centralbanken og Formandskabet.23 Det er relevant at have kendskab til EU eftersom, at EU

overfor sine medlemslande kan anvende primær regulering ved traktater og sekundær

22 Nielsen Ruth m.fl. 2008 side 136.
23 http://www.eu-oplysningen.dk/dkeu/
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regulering ved at udstede forordninger, direktiver, afgørelser, udtalelser og henstillinger, som

på forskellig vis påvirker den danske lovgivning.24 Kommissionen har udover at stille lovforslag

mulighed for at lave grøn- og hvidbøger25, om større politiske områder, hvor der ønskes

lovgivning. Relevant for denne afhandling blev der i oktober 2010 sendt en grønbog i høring

omhandlende revisionspolitik. Denne vil yderligere blive beskrevet i afsnit 2.6.

2.3 - Lovgivning fra EU

Den primære regulering fra EU vedrørende revisors regulering er det 8. selskabsdirektiv, som

kom i 2006 og blev implementeret med revisorloven i 2008. I dette direktiv er mange af

revisors forhold eksplicit reguleret. Forhold som, at revisor skal have et godt omdømme for at

blive godkendt af medlemsstaten, at der skal revideres efter internationale revisionsstandarder,

at der skal foreligge et effektivt offentligt tilsynssystem og at specifikke krav til revision af

virksomheder af særlig offentlig interesse er omfattet.

Det er krævet, at alle medlemslandene skal anvende de af EU godkendte revisionsstandarder –

dette vil påvirke reguleringen af revisors kommunikation, eftersom revisors erklæringer blandt

andet er reguleret i revisionsstandarder. EU har endnu ikke besluttet hvilke standarder, der

skal anvendes, men alt peger mod en implementering af de internationale revisionsstander

(ISAerne). En tydelig indikation på, at EU vil lade de klarificerede ISAer være de godkendte

standarder, er at godkendelse og akkreditering som oversætter af ISAerne kræver ordret

oversættelse.26 Det betyder i praksis ingen mulighed for tilføjelse af nationale forhold i

standarderne. Og har den fordel for EU, at når/hvis de vælger, at implementere ISAerne vil

mange lande allerede have godkendte oversatte versioner, som kan anvendes, som de af EU,

godkendte standarder.

Indtil der besluttes hvilke standarder, der skal blive internationalt godkendte standarder, er det

jævnfør 8. direktivs artikel 26 muligt at anvende nationale revisionsstandarder. Eftersom

Danmark allerede har implementeret ISAerne (Oversættelsen er godkendt hos EU) vil

24 Nielsen Ruth m.fl. 2008 side 128
25 Hvidbøger omhandler typisk de politikområder som har topprioritet og indeholder detaljerede forslag til hvordan
politikken på det respektive område kan udformes. Grønbøger omhandler typisk mindre politiske emner og fungere
som diskussionsgrundlag med henblik på at starte en høring på området (http://www.eu-
oplysningen.dk/spsv/off/alle/48/)
26 Revisionsteknisk udvalgs notat om 37 standarder om kvalitetsstyring og revision side 7
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implementeringen, bortset fra mindre ændringer til erklæringsbekendtgørelsen, ikke påvirke

dansk revisorlovgivning medmindre EU mod alt forventning vælger at udforme sine egne

standarder.

2.4 - National regulering

Der foreligger forskellig dansk lovgivning, hvor revisorloven, gennemgået nedenfor, er den mest

relevante lov i forhold til revisors kommunikation. Yderligere er revisionspligten27 og at det er

ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet28 reguleret i årsregnskabsloven og valg af revisor på

virksomhedens generalforsamling er reguleret i selskabsloven.29 Begge disse love anses ikke for

relevante i forhold til reguleringen af revisors kommunikation og vil derfor ikke blive

gennemgået. Herudover vil erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarder med fokus på

kommunikation blive gennemgået i de følgende afsnit.

2.4.1 – Revisorloven 2008

Revisorloven af 2008 ligger meget op af det europæiske 8. direktiv. Hele revisorloven regulerer

jævnfør § 1 stk. 2 kun erklæringsopgaver med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til

hvervgiverens eget brug. Udvalgte dele af revisorloven finder anvendelse på andre typer af

erklæringer der kræves i henhold til lovgivning eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers

eget brug.30 I forhold til revisors kommunikation er det i revisorlovens § 19 reguleret at:

”Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet

om det udførte arbejde og konklusionen herpå.”

Det er ikke yderligere reguleret i revisorloven, hvordan denne påtegning skal udformes. De

konkrete krav er, at finde i erklæringsbekendtgørelsen og i revisionsstandarderne.

Revisorloven giver mulighed for, at der laves bekendtgørelser og revisionsstandarder. I § 16,

stk. 4 bliver der henvist til muligheden for at lave en bekendtgørelse og i § 16 stk. 1 gives der

indirekte muligheden for, at have revisionsstandarder, via følgende formulering:

”Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den

nøjagtighed og hurtighed som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer

desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd,

professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.”

27 ÅRL § 135
28 ÅRL § 8
29 SL §§ 144 – 149
30 RL § 1, stk. 3
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God revisorskik er en generalklausul og er udviklet som begreb med omfattende regulering og

vejledning til udfyldelse heraf. Begrebet er ikke fast, men tilpasses markedsændringerne som

det står beskrevet i kommentarerne til revisorloven.31 Det er fordelagtigt at have en

retsstandard, hvor ”god skik” er at betegne som i juridisk perspektiv, fordi der vil kunne

foretages løbende tilpasning til udviklingen i revisors virke hurtigere og mere fleksibelt end hvis

god skik var detailreguleret. For at gøre god revisorskik håndgribeligt til lovgivningsformål, må

revisorskik nærmere defineres. I kommentarerne til Revisorloven § 16 står det beskrevet, at

revisor skal overholde følgende for at overholde god revisorskik:

 Lovgivning og bekendtgørelser på det område som revisor specifikt beskæftiger sig med.

 Standarder, etiske retningslinjer og vejledninger.

 Retningslinjer der kan udledes af responsa, der afgives af responsumudvalget.

 Retningslinjer der kan udledes af nævnskendelser.

På baggrund af ovenstående beskrivelse af god revisorskik kan det udledes, at det er reguleret i

revisorloven, at revisor skal overholde de, til enhver tid gældende, revisionsstandarder i

Danmark.32

2.4.2 – Erklæringsbekendtgørelsen

Erklæringsbekendtgørelsen er fra 2008, og er udstedt med hjemmel i RL § 16, stk. 4. En

bekendtgørelse står som retskilde over andre regler og vejledninger udstedt af foreninger. De

forskelle der er mellem erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarderne medfører at

bekendtgørelsen har forrang.33 Hvis EU vælger at gøre ISAerne til anerkendte

revisionsstandarder i henhold til det 8. direktiv vil revisorloven skulle ændres og efterfølgende

vil erklæringsbekendtgørelsen blive tilpasset disse standarder.

Det står i erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, at revisor skal udforme erklæringen

uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtageren normalt må forventes

at tillægge betydning. Revisor skal hermed være opmærksom på oplysninger som ledelsen ser

som en selvfølge og derfor ikke har indarbejdet i regnskabet. Alle regnskabsbrugerne vil have

behov for særlige individuelle informationer fx lønmodtagerens behov for viden omkring næste

års lønstigning eller aktionærens behov for information omkring ledelsens forvaltning af

31 Johansen Thomas Riise m.fl. 2011 side 13-14
32 Füchsel Kim m.fl. 2010 side 46-50
33 Füchsel Kim m.fl. 2010 side 26
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virksomhedens aktiver – det betyder ikke, at revisor skal tage hensyn hertil, hvis behovet

samtidig ikke indfries, af de gældende krav til årsregnskaber.34

Yderligere er det reguleret i erklæringsbekendtgørelsen, at revisor skal udforme en erklæring i

et entydigt og let forståeligt sprog og til sidst ses det i § 5 hvad revisionspåtegningen som

minimum skal indeholde. Der er ikke indholdsmæssigt forskel mellem § 5 og ISA700, der

regulerer revisors erklæring.

2.4.3 – ISA standarder

Som beskrevet ovenfor er de, til enhver tid, gældende revisionsstandarder blandt andet udtryk

for god revisorskik. I Danmark bliver revisionsstandarder udarbejdet af Revisionsteknisk

udvalg, som er et udvalg under Foreningen for Statsautoriserede revisorer (FSR). Det er

historisk blevet gjort med stor inspiration i de internationale standarder, mens der ved seneste

udgave af revisionsstandarderne er tale om en direkte oversættelse af ISAerne. FSRs formål er

at varetage revisorstandens faglige og naturlige interesser, som det er udtryk på FSRs

hjemmeside.35

De internationale standarder bliver udformet i IAASB (International Auditing and Assurance

Standard Board) et råd under IFAC (international Federation of Accountants). IFAC er en

verdensomspændende organisation for revisorprofessionen fra 1977.36 IAASB’s primære formål

er, at udforme revisionsstandarder af en høj kvalitet til sine medlemmer for på den måde, at

sikre en ensretning i revision på tværs af lande.37

I 2004 startede IAASB et Clarity projekt, hvor ønsket var en større konsistens og bedre

brugbarhed i alle de nuværende revisionsstandarder.38 Som tidligere skrevet er det med stor

sandsynlighed disse standarder, der vil blive godkendt af EU. FSR har valgt at oversætte Clarity

standarderne direkte, hvormed der ikke længere vil være forskel mellem de internationale

standarder og de danske standarder.39 Clarityprojektet har i alle standarder enten ændret

struktur og begreb eller lavet en ajourføring.

I regulering af revisors kommunikation er ISA700 – Udformning af en konklusion og afgivelse

af erklæring om et regnskab, blevet klarificeret, men der er ikke ændringer af praktisk

betydning.

34 Füchsel Kim m.fl. 2010 side 204
35 http://www.fsr.dk/Om%20FSR/Formaal%20Mission%20og%20Vision.aspx
36 http://web.ifac.org/download/facts_about_IFAC.pdf
37 http://web.ifac.org/download/IAASB_Fact_Sheet.pdf
38 http://web.ifac.org/clarity-center/index
39Information omkring FSRs implementering af Claritystandarderne (kræver login på www.fsr.dk)
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Af betydning er derimod ændringen af RS701 – Modifikationer af den uafhængige revisors

påtegning, som nu er opdelt i to standarder henholdsvis

 ISA705 – Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring.

 ISA706 – Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende

oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen af den uafhængige revisors erklæring.

ISA705 omhandler revisors modificerede konklusion. En konklusion med forbehold, en

afkræftende konklusion eller en manglende konklusion. Der er indholdsmæssig ikke stor

forskel på den nye og den gamle standard – dog er ordvalg anderledes og ikke mindst er

konklusionen gjort mere klar. Der skal nu være en overskrift som beskriver, hvilken

modifikation der er lavet på regnskabet. Regnskabsbrugerne skal hermed ikke læse sig til

konklusionen i afsnittet ”forbehold” og ”konklusion” som det var i den gamle RS.

ISA706 omhandler supplerende bemærkninger og er ændret i forhold til RS701. Der er nu

mulighed for, at tilføje en supplerende bemærkning omkring forhold som ikke er medtaget i

regnskabet, men som revisor mener, er nødvendig for regnskabsbrugerens forståelse af

revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring.40

2.5 – Reguleringen af revisors kommunikation - Historisk

Dette afsnit er vurderet relevant eftersom, der i gennem årene har været forskellige typer af

lovgivning. De forskellige typer af erklæringer har haft forskellig påvirkning på informationen,

der blev givet til regnskabsbrugerne. Kendskabet til de historiske erklæringer er relevante at

anvende i den analytiske del for at sikre, at konklusionen ikke bliver at gå tilbage til en

erklæring, der allerede har været og som ikke var optimal.

Revisors erklæring blev første gang reguleret i 1933, hvor der stod, at revisors underskift var et

udtryk for rigtigheden af regnskabet. Der blev ikke ændret meget i denne formulering før

1988,41 som er udgangspunktet for den historiske gennemgang. I 1988 var der en kort dansk

revisionspåtegning som var reguleret i revisionsvejledning 7. Der kan ses et eksempel på den

blanke revisionspåtegning efter revisionsvejledning 7 af 1988 i bilag 1 – som det ses var kravet

udelukkende, at revisor skulle oplyse om, hvilken virksomhed der var revideret, konklusion på

den udførte revision samt hvis man ønskede det, kunne revisionens udførsel omtales.

I januar 1991 kom en ny vejledning, men uden væsentlige ændringer til formen og indholdet af

den blanke revisionspåtegning. Først i marts 1996 ændrede man revisors erklæring til den

40 ISA706 nr. 1(b)
41 Füchsel Kim m.fl. 2010 side 198
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længere form. Denne påtegning kan ses i sin fulde form i bilag 2. Den væsentligste ændring var,

at man tilførte følgende sætning:

”Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 19xx for xx A/S”42

Denne sætning blev tilføjet for at præcisere, at det er ledelsen, der har ansvaret for at

regnskabet er udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med den regnskabslovgivning, der

var gældende for virksomheden. Yderligere blev afsnittet omkring den udførte revision ikke

længere valgfri og der blev blandt andet tilføjet en sætning omkring revisors overbevisning om,

at regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Der blev tilføjet, at revisor konkret har

forholdt sig, til de af ledelsen, udøvede regnskabsmæssige skøn og anvendte regnskabspraksis.

Og til sidst blev også tilføjet et fjerde led med datoen for revisionens afslutning samt revisors

navn og underskrift.

I 2003 vælger Revisionsteknisk udvalg at lade de danske revisionsvejledninger blive erstattet af

de danske revisionsstandarder. Det betød at revisionsstandarderne blev direkte oversat af

ISAerne, men med danske tilpasninger. Den oversatte RS700 ses i bilag 3. Der bliver i denne

ændret en række begreber fx fra ”begrundet overbevisning” til ”høj grad af sikkerhed”, men ikke

noget af praktisk betydning.

For påtegninger afgivet 15. januar 2005 eller senere kommer endnu en RS700, se eksempel på

denne i bilag 4. Der er ingen væsentlige ændringer i denne i forhold til RS700 fra 2003.

I 2006 foretages en større ændring, hvor den tidligere RS700 bliver splittet op i RS700 og

RS701 henholdsvis regulerende den rene revisionspåtegning og revisionspåtegning med

forbehold + den modificerede påtegning. De primære ændringer er følgende og ses i bilag 5

 Ledelsens ansvar bliver flyttet til, at have sit eget afsnit i erklæringen. Det er yderligere

tilføjet, at ledelsen udover at have ansvaret for at udarbejde og aflægge et regnskab har

ansvaret for, at udforme, implementere og opretholde virksomhedens interne

kontroller.

 Revisors ansvar og handlinger bliver også yderligere beskrevet, hvor den vigtigste

ændring er tilføjelsen af, at revisor skal overholde etiske krav. Det bliver eksplicit

skrevet at revisor anvender virksomhedens interne kontroller i sin risikovurdering men

ikke giver sikkerhed om deres effektivitet.43

42 Revisionsvejledning nr. 7, Revisionsteknisk udvalg marts 1996, Egen understregning
43 RS700 (2006) nr. 48
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I 2011 er de danske revisionsstandarder ændret så de er direkte oversættelser af ISAerne uden

nogen form for dansk tilpasning. ISA700 har, i formuleringen ændringer, men ikke noget af

betydning, dette ses af bilag 6.

Aktuelle tiltag omkring revisors virke

2.6 - Grønbogen: Revisionspolitik – Læren af krisen

Den tidligere omtalte grønbog, er aktuel i enhver diskussion af revisors virke. Der vil ske

ændringer i lovgivning inden for forskellige revisionsmæssige områder og det vil ske i år, som

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser gjorde klart på

høringskonferencen, ”status quo is no longer an option”44 Hovedemnerne der diskuteres i

Grønbogen er følgende:

 Revisors marked.

 Revisors uafhængighed.

 Revisors rolle og revisors kommunikation.

Alle forhold, der vil påvirke revisor i forskellig grad. Kommissionen har mulighed for at vælge

områder, hvor revisor skal reguleres og lave et lovforslag på baggrund heraf. Dog er det ikke

kommissionen alene, der kan beslutte et lovforslag, da parlamentet og ministerrådet begge skal

stemme for forslaget – det vil sige, at jævnfør afsnit 2.2 skal repræsentanter fra alle

medlemslandenes partier samt valgte ministerrepræsentanter stemme for.

Kommissær for det indre marked for varer og tjenesteydelser Michel Barnier holdt åbningstalen

til EU konferencen om Grønbogen. Han lagde blandt andet vægt på, at alle de indkomne

høringssvar (688) vil blive gennemgået og medtaget i vurderingen af hvilke lovforslag, der skal

fremsættes. Yderligere fremhævede han, at EU skylder borgerne, at gennemgå og forbedre

markedet efter en krise som denne.45

Der er flere formål med Grønbogen, men overordnede set er formålet: En læren af krisen, som

titlen også indikerer. Krisen har blandt andet medført et ønske om en harmonisering af de

standarder, der regulerer de finansielle regnskaber samt revisionen af disse. Dette ønskes med

44 Europakommissionens streaming af konference om Grønbogen:
http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=cdf1e288ca02272e717c9d5e4cb180bd#
45 Europakommissionens streaming af konference om Grønbogen:
http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=cdf1e288ca02272e717c9d5e4cb180bd#
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henblik på at skabe mere transparens i markedet.46 Kommissæren slutter i sin åbningstale af

med at sige:

“I think that we should introduce intelligent regulation that provides added value in Europe

and consolidate Europe’s strength to have influence in the world.”47

Grønbogen vil få konsekvenser for reguleringen af revisor, spørgsmålet er bare på hvilke

områder – forslag til lovgivning forventes at komme i november 2011. Høringssvar til

Grønbogen vil i analysen blive anvendt til, at få et opdateret perspektiv på revisors rolle, ansvar

og kommunikation.

2.7 - IAASB – Projekt om revisors erklæring

Samtidig med at IAASB er standardsætter fremlagde de i maj 2011 et konsultationspapir,

”Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change”. Her ønsker IAASB

at klargøre regnskabsbrugernes ønsker til revisors erklæring, reguleret i ISA700.

Konsultationspapiret tager udgangspunkt i fire akademiske forskningsprojekter sat op sammen

med ASB48 i 2006 og som alle var færdige i 2009. Fristen for, at komme med kommentarer til

konsultationspapiret er den 16.september 2011.49

Det er interessant i forhold til diskussionen af revisors kommunikation, at medtage IAASB’s

konsultationspapir eftersom konsekvenserne af dette kan ændre ISA700 og måske også ISA705

og 706, hvilke direkte vil påvirke den danske erklæring.

2.8 – De anvendte forskningsprojekter

I dette afsnit redegøres kort for de fire forskningsprojekter, refereret til ovenfor.

Forskningsprojekterne anvendes på tværs, i den analytiske del af afhandlingen uden nærmere

beskrivelser i de respektive afsnit. Forståelsen af studierne nedenfor, er derfor grundlæggende

for at forstå analysen. Der vil kun i begrænset grad blive henvist til studie 1 og 3 i analysen. Det

skyldes at de primært er anvendt til, at få inspiration til analysens tredje og fjerde del samt til at

give en overordnet baggrundsviden.

2.8.1 – Studie 1

Dette studie er primært foretaget som fokusgruppeinterview og kan opdeles i tre forskellige

typer af studier.

46 Streming af konference om grønbogen (Michel Barniers velkomsttale, Minut 0-30):
http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=cdf1e288ca02272e717c9d5e4cb180bd#
47 http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=cdf1e288ca02272e717c9d5e4cb180bd# (Minut 0-30)
48 American Institute of Certified Public Accountants
49 http://www.ifac.org/IAASB/ProjectHistory.php?ProjID=0095
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Studie 1.1: Formålet med dette studie er, at identificere de forskellige gruppers holdning til

revisors erklæring. Fokusgruppen består af 53 individer fra New York og Los Angeles.

 Regnskabsaflægger, her repræsenteret ved CFO.

 Långiver

 Finansielle analytikere

 Ikke-professionelle investorer

 Revisorer50

Det er ikke yderligere beskrevet hvem ovenstående er eller hvor meget erfaring de har med

regnskab. I en ren vurdering ud fra kategorierne vurderes fokusgruppedeltagerne at være gode

repræsentanter for regnskabsbrugere. Dog få repræsentanter pr gruppe.

Studiet beskriver respondenternes holdninger til revisors erklæring, men har ikke kvantificeret

de forskellige gruppers besvarelse, hvilket typisk ikke gøres i fokusgruppeinterviews.

Resultaterne på baggrund af den lille stikprøve samt den manglende kvantificering af

resultaterne ikke muligt at anvende til at generalisere ud fra. Studie 1.1 er anvendt som

retningsgivende til, hvordan erklæringen eventuelt kan ændres.

Studie 1.2: Formålet samt metode i dette studie er meget lig formålet og metoden i studie 1.3.

Det er derfor fravalgt yderligere, at beskrive eller anvende studie 1.2.

Studie 1.3: Formålet med dette studie er, at identificere om erklæringens indhold har betydning

for respondenternes holdning til, i hvilken grad revisors erklæring sikrer pålidelighed til

regnskabet.

Respondenterne i dette studie er i alt otte analytikere (samme som var med i fokusgruppen i

studie 1.1). Studiet kan karakteriseres som et forsøg eftersom stikprøven er meget lille og

respondenterne ikke er repræsentative for en gennemsnitlig regnskabsbrugergruppe.

Konklusionerne fra studie 1.3 bruges derfor kun som retningsgivende.

For at vurdere om erklæringens længde påvirker respondenternes holdning til pålidelighed af

regnskabet fik respondenterne først en række finansielle information om en hypotetisk

virksomhed og skulle herud fra værdiansætte virksomhedens værdi kvantificeret som pris pr

aktie. Herefter fik de en revisorerklæring (lang eller kort) og skulle igen angive aktieprisen på

virksomheden.

50 Studie 1 side 2
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Til sidst blev respondenterne bedt om, at besvare en række spørgsmål, om blandt andet

pålideligheden til regnskabet før og efter de havde fået erklæringen. Alle spørgsmålene fremgår

ikke og der er kun oplyst svar for få, hvilke underbygger studiets mangler til analyseformål.51

2.8.2 – Studie 2

Dette studie er foretaget som en større empirisk undersøgelse, som er sendt ud til

respondenterne per mail. Som det ses nedenfor er svarprocenten meget lav, hvilket typisk er et

problem ved internetbaserede undersøgelser.52 I studiet er foretaget undersøgelse af de ikke-

svarende respondenter uden identifikation af bias. Studiet kan opdeles i tre dele, som vil blive

beskrevet nedenfor.

Studie 2.1: Formålet med dette studie er at identificere strukturen, omfanget og

sammensætningen af forventningskløften. (som defineret af Brenda Porter) i England og i New

Zealand.53 Der er anvendt fire forskellige respondentgrupper i studiet

 Revisor; sendt ud til 200, modtaget 55 svar (28 %)

 Regnskabsaflægger; sendt ud til 400, modtaget 42 svar (11 %)

 Finansielle regnskabsbrugere; sendt ud til 390, modtaget 46 svar (12 %)

 Ikke-finansielle regnskabsbrugere; sendt ud til 620, modtaget 76 svar (12 %)54

Respondenterne er udvalgt til, at repræsentere forskellige typer af regnskabsbrugere.

Respondenterne repræsentere forskellige medarbejderniveauer og har forskellig erfaring med

læsning af regnskaber og dertil hørende revisorerklæringer.55 På baggrund heraf, er

respondenterne vurderet, som gode repræsentanter for regnskabsbrugere og studiet vurderes

pålideligt.

Til at identificere forventningskløften er anvendt tre spørgsmål, som alle respondenterne er

blevet bedt om at svare på, for 55 nuværende eller potentielle ansvarsområder for revisor.

1. Auditors are required to perform the responsibility (Yes(1), No(-1), Not sure(0))

2. How well existing responsibility are performed (Poorly(1), Adequately(2), well(3),

unable to judge(0))

51 Studie 1 side 8
52 Fuglesang Lars m.fl. 2007 side 91
53 Jeg vil udelukkende anvende den engelske del, hvilket skyldes omfanget af denne opgave, hvor en sammenligning
af de to lande ikke vil bidrage til at finde frem til hvordan kommunikationen kan forbedres til regnskabsbrugerne for
at mindske forventningskløften.
54 Studie 2 tabel 4A
55 Studie 2 tabel 4ai + tabel 4aii
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[Respondenterne skulle kun svare på dette spørgsmål, hvis de svarede “yes” til det første

spørgsmål]

3. Auditors should be required to perform this responsibility (Yes(1), No(-1), Not sure(0))

Ud fra kodningen af respondenternes svar (kodning ses i parentes efter svarmuligheden) er der

anvendt forskellige former for statistik til, at kunne konkludere på besvarelserne – se nedenfor.

”Mean” Ovenstående kodning anvendes til, at beregne et gennemsnit af respondenternes svar

og derefter multiplicere med 100, hvormed middelværdien fremkommer. Det betyder, at i

spørgsmål 1 og 3 går middelværdien fra -100 til 100 og jo tættere middelværdien er på 100 jo

flere har svaret ”yes”.

”%” udtrykker i spørgsmål 1 og 3 den procentvise andel, af den samlede gruppe som har svaret

”yes” til spørgsmålet. Forskellen på middelværdien og % er at middelværdien medtager svaret

”ved ikke” i sin beregning. ”%” er en ren beregning af, hvor mange der fx mener, at det

delområde er revisors ansvar.

Svarene er sat op i tabeller som giver læseren forskellig information og til sidst anvendes de til

at kvantificere forventningskløftens størrelse.

De 55 ansvarsområder ses alle i bilag 8 – formulering er udarbejdet så respondenterne ikke skal

kunne gætte, hvilke der i forvejen er revisors ansvar. Dette er korrekt at gøre, men det efterlader

en risiko for misforståelser. Fx hvis revisor i praksis godt ved, at et ansvar ikke er revisors, men

på grund er formuleringen svarer han, at det rent faktisk er revisors ansvar giver det en bias i

besvarelserne. Denne bias har forsker prøvet, at minimere ved at foretage pilottest af

spørgsmålene.56

Studie 2.2: Formålet med denne undersøgelse er, at forstå regnskabsbrugernes forståelse af

revisors erklæring. Respondenterne til dette studie er 127 engelske MBA Studerende. Det

fremgår ikke af studiet om disse er repræsentative regnskabsbrugere, hvorom der kan

forekomme tvivl. Respondenternes erhvervsfordeling fremgår overordnede set, hvilke reelt set

betyder at 49 % af respondenterne har svaret ”other” til deres erhverv.57 Erhvervsfordelingen er

derfor svær, at anvende til at vurdere repræsentativiteten. I gennemsnit er der 35 % der

skimmer eller læser regnskaber ofte og 32 % der skimmer eller læser revisorerklæringen ofte.58

Denne andel indikerer at respondenterne har en relativ stor erfaring med regnskaber. På

56 Studie 2 side 49
57 Studie 2 tabel 18
58 Studie 2 tabel 19a og 19b
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baggrund af ovenstående er respondenterne vurderet begrænset repræsentative for en

gennemsnitlig regnskabsbruger. Dette begrænser studiets anvendelighed til, at generalisere ud

fra.

For at finde frem til regnskabsbrugernes forståelse af erklæringen. Fik de først et regnskab for

en hypotetisk virksomhed, en af fire revisorerklæringer og skulle efterfølgende svare på ti

spørgsmål59 omhandlende revisors ansvar, ledelsens ansvar, pålideligheden og nøjagtigheden af

den finansielle information, revisors uafhængighed samt virksomhedens evne til, at fortsætte

som going concern. Alle de ti spørgsmål skulle rates fra 1-7 og på baggrund heraf er beregnet

middelværdi, standard deviation og p-værdi ved T-Test. P-værdien er anvendt som indikator

på, om der er forskel i respondenternes besvarelser afhængig af, hvilken erklæringstype de fik

udleveret.60 P-værdi beregningen fremkommer ikke i studiet, så de steder hvor jeg har fundet

det nyttigt, har jeg selv beregnet denne. Dette er gjort ved funktionen 2-SampTTest på

lommeregner TI-83 plus, hvor middelværdien, N og SD er anvendt for to grupper til at

sammenligne deres middelværdi og se om der er en signifikant forskel.61 Når jeg gør dette i

analyse, skrives ”beregnet selv”.

Studie 2.3: Formålet med dette studie er, at identificere hvad regnskabsbrugernes efterspørger

af ændring til indhold og form i erklæringen. Respondenterne er alle de, som deltog i studie 2.1

og 2.2. Til at finde svar på formålet, skulle alle respondenterne svare på følgende tre åbne

spørgsmål:

1. In order of priority, which three elements of an auditor’s report they find most useful.

2. Information that is currently provided in an auditor’s report they would prefer to be

omitted.

3. Other information they would like to be included in an auditor’s report.62.

Besvarelser på disse spørgsmål er i min analysen anvendt begrænset til, at underbygge andre

studiers konklusioner med.

2.8.3 – Studie 3

Dette studie er opdelt i et makro- og mikroniveau. På makroniveau fokuseres på

regnskabsbrugernes forståelse af revisionens formål og begrænsningerne på baggrund af

revisorerklæringen. På mikroniveau fokuseres på brugernes forståelse af sproget i erklæringen.

59 Se disse i bilag 9
60 Studie 2 side 146-151
61 Agresti 2007 side 444-445
62 Studie 2 kapitel 8
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Undersøgelsen er lavet over internettet og kan have påvirket den lave svarprocent hos

respondenterne nedenfor

 Revisor; sendt ud til 225, modtaget 78 svar (35 %) som i gennemsnit har 13 års

revisorerfaring.

 Långiver; fået svar fra 33, ved ikke hvor mange der er sendt ud til, da det er gjort af

AICPA. Långiverne har i gennemsnit 14 års erfaring.

 Gennemsnitlig investor; 43 MBA studerende er brugt som surrogat herfor, de har i

gennemsnit 5 års erhvervserfaring.63

På baggrund af ovenstående fordeling blandt respondenterne mener jeg, at der mangler en

repræsentant for regnskabsaflægger samt at MBA studerende ikke nødvendigvis svarer til en

gennemsnitlig investor. Studiet er derfor, som mange af de andre, begrænset fra at kunne

anvendes til at drage generelle konklusioner ud fra.

Til at finde svar på mikro og makro faktorerne startede alle respondenterne med, at få

baggrundsinformation inklusive finansiel information samt en revisorerklæring på en

hypotetisk virksomhed. Ud fra disse informationer skulle respondenterne besvare syv

spørgsmål om makroniveauet (Revisionens formål og begrænsninger).64 og 13 spørgsmål om

mikroniveauet (Forståelse af følgende begreber; ”material mistatement”, ”reasonable

assurance”, ”test basis”, ”significant esimates” og ”present fairly”).65 Respondenternes

besvarelse er holdt op mod hinanden med beregning af p-værdi vedrørende middelværdierne

for at identificere signifikant forskelle mellem respondentgruppernes besvarelse.

2.8.4 – Studie 4

Formålet med studie 4 er, at søge svar på følgende tre hypoteser samt finde frem til

regnskabsbrugernes holdning til forskellige dele i revisorerklæringen.

1. H1: Persistence of the audit expectation gap

2. H2: Effect of financial statement users’ knowledge on the audit expectation gap

3. H3: Effectiveness of the detailed (complete) auditor’s report in reducing the Audit

expectation gap.66

Respondenterne i undersøgelsen er fra Tyskland og Holland og består af

63 Studie 3 side 14-15
64 Spørgsmålene ses i studie 3 tabel 1, panel A
65 Spørgsmålene ses i studie 3 på side 28-29
66 Studie 4 side 7-11
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 263 revisorer (i gennemsnit 41 år med 16 års revisors erfaring på forskellige

medarbejderniveauer fra partner til manager).

 82 finansielle analytikere (i gennemsnit 38 år med 13 års erfaring og har forskellige

typer af erhverv, alle som finansielle analytikere).

 155 studerende (i gennemsnit 23 år med 0,5 års erhvervserfaring. Det er antaget, da det

ikke er beskrevet i studiet, at de læser inden for regnskab eftersom de har indikeret en

god viden om regnskab og revision).67

I undersøgelsen antages de finansielle analytikere for, at være erfarne brugere og de studerende

anses for at være uerfarne brugere. Det er en udmærket antagelse jævnfør data ovenfor. De

udvalgte respondenter vurderes på baggrund heraf i tilstrækkelig grad, at repræsentere

forskellige regnskabsbrugere, dog med mangel på en regnskabsaflæggergruppe. For at finde

svar på de tre overordnede hypoteser fik respondenterne først en virksomhedsbeskrivelse, et

regnskab og en revisorerklæring (enten en kort eller lang). Respondenterne skulle herefter

svare på spørgsmål om revisors/ledelsens ansvar for regnskabet, for at opdage besvigelser samt

for virksomhedens finansielle sundhed. Yderligere skulle de svare på spørgsmål om

pålideligheden til regnskabet.68 Til sidst blev respondenterne bedt om at besvare 12 spørgsmål

omkring deres holdning til revisor og til erklæringen (ingen sammenhæng til de opsatte

hypoteser).69 Studiet anvender samme metode som de andre med middelværdi, standard

deviation, og p-værdi (denne er ikke vist i studiet, hvorfor jeg som i studie 2, selv har beregnet

p-værdien, hvor det er fundet relevant).

På baggrund af den ovenstående gennemgang er der identificeret flere begrænsninger i

studierne. Der vil som regel være begrænsninger i empiriske undersøgelser, men eftersom

mange af dem undersøger samme forhold, vil jeg bruge dem til at supplerende hinanden med.

Hvis der er konsistens i resultaterne antages de, at kunne anvendes til mere generelle

konklusioner.

2.9 – Forventningskløften teoretisk

Forventningskløften er et ofte diskuteret emne indenfor revisorprofessionen, hvilket skyldes, at

det er samfundsøkonomisk optimalt, at der foreligger en tillid til revisors arbejde.70Begrebet er

teoretisk defineret af Brenda Porter som:

”Mismatch between what society expects of auditors and what it perceives they deliver”71

67 Studie 4 side 14-15
68 Studie 4 tabel 2
69 Studie 4 tabel A8
70 Warming-Rasmussen Bent m.fl. 2001 side 9
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Kløften er yderligere konkretiseret i nedenstående model. I første del af analysen vil modellen

blive anvendt til at definere, i en empirisk sammenhæng, hvor kløften er størst og hvilke dele

kløften består af.

Figur 2.1 – Audit expectation-performance gap72

2.9.1 - Deficient performance

Det er et udtryk for revisors manglende præstation, på sine eksisterende ansvarsområder.

Regnskabsbrugerne ved, hvad revisor skal udføre, men mener ikke, at handlinger bliver udført

tilstrækkeligt. Denne kløft kan minimeres ved, at revisor opnår et bedre kendskab til kravene til

sit arbejde og udsættes for en ekstern parts kvalitetskontrol eller ved anvendelse af

sanktionering i form af straf, erstatning eller disciplinæransvar73. Disse løsninger kan minimere

kløften, men ligger udenfor denne afhandlings problemstilling. Brenda Porter har anvendt

modellen i flere empiriske studier og har opgjort deficient performance som de områder, hvor

respondenterne først har indikeret, at det i forvejen er revisors ansvar og derefter har indikeret,

at revisor ikke har præsteret tilstrækkeligt i forhold til dette ansvar. Frasorteret for delområder,

der ikke er revisors eksisterende ansvar.74

71 Porter Brenda m.fl. 2008 side 196-197
72 Porter Brenda m.fl. 2008 side 198
73 Langsted Lars Bo m.fl. 2008 side 235-236
74 Porter Brenda m.fl. 2008 side 200-202
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Problemet med denne måde at opgøre deficient performance på er, at den yderste venstre

lodrette streg udtrykker brugernes opfattelse af hvad revisor laver. Modellen antager derfor, at

brugerne har fuld information og ved hvad revisor udfører. Jeg mener ikke, at denne antagelse

holder stik, brugerne har ikke fuld kendskab til revisors handlinger. For at modellen kan

anvendes til at opgøre deficient performance korrekt, skal den yderste venstre streg være

udtrykt ved revisors egentlig udførte handlinger. I perspektiveringen vil jeg overveje en

alternative form for forventningskløft med udgangspunkt i Porters model. Den identificerede

begrænsning i modellen betyder, at kløften også kan delvis minimeres ved kommunikation. En

kommunikation, der skal forklare hvilke handlinger revisor har udført på sine eksisterende

ansvarsområder.

2.9.2 - Deficient standards

Denne kløft er et udtryk for forskellen mellem de ansvarsområder som rimeligvis kan forventes

af regnskabsbrugerne og revisors eksisterende regulerede ansvarsområder. Denne kløft kan

mindskes ved, at lovgiver/standardsætter tilpasser regulering til regnskabsbrugernes rimelige

forventninger.75 I empirisk brug af modellen, antages det at hvis regnskabsbrugerne mener, at

et ansvarsområde er omkostningseffektivt, at få revisor til at løse skal lovgivningen ændres. På

områder hvor lovgiver/standardsætter bevidst har fravalgt, at det skal være revisors ansvar, vil

løsningen til at minimere forventningskløften ikke være at tilpasse reguleringen. Modsat vil

løsningen på, at minimere kløften være, at lade den lodrette linje ”Responsibilities reasonably

expected of auditors” flytte mod venstre og derfor nærme sig revisors nuværende

ansvarsområder. Dette gøres ved at kommunikere til regnskabsbrugerne, hvorfor de respektive

områder ikke skal løses af revisor. Fx på grund af omkostninger, regnskabsbrugerne ikke

kender til, eller andre ulemper ved at lade revisor udføre sådanne handlinger.

2.9.3 - Unreasonable Expectations

Denne kløft udtrykkes ved forskellen mellem alle de ansvarsområder, regnskabsbrugerne

forventer af revisor og de delområder, regnskabsbrugerne rimeligt kan forvente, at revisor tager

ansvar for. For at minimere reasonableness gap skal regnskabsbrugerne i højere grad

uddannes, for at øge deres viden om revisors rolle og ansvar. Uddannelse er historisk sket

gennem revisors erklæring, hvor den i Danmark jævnfør afsnit 2.5 blev ændret til den lange

form i 1996. Det er her interessant at diskutere forskellige former for uddannelse af

regnskabsbrugerne, hvilket i høj grad vil blive gjort i del to af analysen.

75 Porter Brenda m.fl. 2008 side 200-202
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3 – SPECIFICERING AF FORVENTNINGSKLØFTEN

Analysen vil blive opdelt i fire dele. Konklusionerne fra de første tre, vil give en samlet analyse i

del fire, som sammenkæder de identificerede forventningskløfter med den mest optimale

kommunikationsform og som naturligt leder over i konklusionen på afhandlingens

problemstilling. Se illustration nedenfor.

Figur 3.1 – Illustration af del 3 - analyse76

3.1 – Forventningskløften, empirisk

(Analyse - Del 1)

I forrige afsnit blev forventningskløften beskrevet. I dette afsnit vil forventningskløften blive

belyst ud fra en empirisk vinkel. Det er relevant at vide hvilke(n) dele, der er størst, for at kunne

målrette kommunikationsindsatsen bedst muligt. Revisor har en samfundsøkonomisk

76 Egen tilvirkning
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funktion77 og revisors eksistens er grundlæggende afhængig af regnskabsbrugernes tillid til

revisors konklusion, hvorfor der foreligger et ønske om at mindske forventningskløften. Som

beskrevet under det teoretiske afsnit om forventningskløften, er en metode til at mindske

denne, at øge regnskabsbrugernes viden om revisor og skabe korrekte forventninger hos

regnskabsbrugerne.

Spørgsmålet om hvor forventningskløften empirisk er størst, kan besvares ved studie 2.1 og

resultaterne er gengivet i figur 3.2 nedenfor. De indsatte tekstbokse er konklusioner fra studie

2.1 samt udtryk for, hvilke dele i modellen der med kommunikation kan ændres for at mindske

kløften.

Figur 3.2 – Forventningskløften, empirisk78

3.2 - Deficient Performance

Deficient performance gap opstår, fordi regnskabsbrugerne ikke mener, at revisor præsterer

tilstrækkeligt, hvilket skaber et mistillidsforhold fra regnskabsbrugerne til revisor. I studie 2.1

er deficient performance kvantificeret ved, at de tre grupper af regnskabsbrugere først skulle

svare på, om hvert af de 55 ansvarsområder i studiet, er et eksisterende ansvarsområde for

77 Warming-Rasmussen Bent m.fl. 2001 side 9
78 Studie 2 figur 11A
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ansvarsområder)

Ønsker med

kommunikation at flytte

denne mod venstre
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revisor. Hvis de svarede ja til dette, og det vel og mærke er revisors eksisterende ansvarsområde

skulle de besvare følgende spørgsmål:

”If so, how well is the responsibility performed?”79

I studiet er det defineret, at hvis middelværdien for respondenternes svar på hver især af de 55

ansvarsområder er under to samtidig med, at der som minimum er 20 % i én

respondentgruppe, der har denne holdning, har revisor præsteret utilfredsstillende. Hvis

gennemsnittet derimod er over to er revisors præstation karakteriseret som tilfredsstillende.80

Deficient performance udgør jævnfør figur 3.2 kun 3 % af den samlede forventningskløft. Det er

ikke vurderet omkostningseffektivt at bruge ressourcer på, at mindske en kløft på 3 %, hvorfor

yderligere analyse ikke vil blive foretaget.

3.3 - Deficient Standards

Deficient standard gap er teoretisk et udtryk for, manglende tilpasset regulering til

regnskabsbrugernes behov. Denne kløft udgør 45 % af den samlede forventningskløft jævnfør

figur 3.2. Det er derfor som udgangspunkt relevant at søge en løsning på, at minimere denne

kløft. I relation til afhandlingens problemstilling om kommunikation, kan denne kløft delvis

mindskes ved, at lade den lodrette linje ”Duties reasonable expected of auditors” flytte mod

venstre. Denne mulighed blev diskuteret i afsnit 2.9.2.

Deficient standards er i studie 2.1 defineret som de ansvarsområder, som af regnskabsbrugerne

ønskes udført af revisor, samtidig med det er vurderet, at revisor kan udføre dem

omkostningseffektivt. Disse rimelige forventninger er i studiet opgjort ved, at

regnskabsaflægger og de finansielle regnskabsbrugere skulle svare på følgende spørgsmål om

de 55 ansvarsområder.81

“Should the suggested responsibility listed in the questionnaire be a responsibility of

auditors?”82

Det er således kun to respondentgrupper, der er udvalgt til at besvare spørgsmålet, hvilket

skyldes, at studiet antager, at et gennemsnit af deres holdning giver en omkostningseffektiv

besvarelse. Med udgangspunkt i at regnskabsaflægger er vant til, at købe ydelser af revisor og

derfor kender omkostningerne herved. Hvor de finansielle regnskabsbrugere i høj grad

79 Studie 2 side 49
80 Studie 2 side 50 + tabel 7A.
81 Besvarelse på spørgsmål 3 ”Should the suggested responsibility be a responsibility of auditors?” i studie 2.1 af
henholdsvis regnskabsaflægger og de finansielle regnskabsbrugere.
82 Studie 2 side 49. Alle respondenternes svar på spørgsmålet er gengivet i bilag 7.
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anvender information fra revisor, men anvender det gratis og derfor vurderes, at have større

ønsker til revisors ansvar. Områder vurderet som rimelige ansvarsområder, er udtrykt i studie

2.1 i tabel 9A i kolonnen ”Duties reasonably expected of auditors”83, hvoraf 28 ansvarsområder

fremgår. I de 28 delområder indgår revisors eksisterende ansvarsområder, disse skal jævnfør

definitionen i studiet, trækkes ud, hvilke efterlader ti ansvarsområder som udgør deficient

standards.

Denne metode til at opgøre deficient standards kan være problematisk, eftersom det antages, at

de adspurgte respondenters svar er det korrekte svar til at definere, hvordan revisor skal

reguleres. Det er dog i studiet ikke muligt, at opdele deficient standards i en del hvor regulering

bør ændres og en del, hvor revisor med kommunikation må søge at ændre regnskabsbrugernes

holdning.

Tabel 3.1 nedenfor viser de rimelige forventninger regnskabsbrugerne har til revisor. Tallene i

kolonnerne ”bør” udtrykker middelværdien84 for hver respondentgruppes holdning til, om et

delområde bør være revisors ansvar.85

Respondenterne har ligeledes svaret på, om det respektive delområde allerede er revisors

ansvar86, hvilket er vist i kolonnen ”Eksist.”, der ligesom ovenfor udtrykker middelværdien af

deres svar. Denne kolonne er medtaget fordi det er interessant, at se hvilke områder der

jævnfør studiet er vurderet som rimelige forventninger, men hvor respondenterne godt ved, at

det respektive område ikke er revisors ansvar. Det vurderes, at regnskabsbrugerne er rationelle

og derfor ikke dømmer revisor for utilstrækkelig udførsel, hvis de ved, revisor ikke har ansvaret

på nuværende tidspunkt omend de mener, at det bør være revisors ansvar. Dette forhold er ikke

diskuteret i studie 2.1 og skyldes formodentligt, at det blandt andet er foretaget af Brenda

Porter som oprindeligt har defineret forventningskløften på denne måde.87

Jeg vil i gennemgangen af de dele deficient standards består af, lave en sondring mellem om

respondenterne mener, at et område er revisors eksisterende ansvar eller ej.

83 Se bilag 8
84 Se hvordan denne er beregnet i afsnit 2.8.2
85 I tabel 3.1 er indsat alle respondent grupper for analysens fuldstændighed. Dette er gjort selvom deficient standard
gap kun udgøres af besvarelser fra regnskabsaflægger og de finansielle regnskabsbrugere.
86 Studie 2 side 49 + tabel 5A
87 Studie 2 forsiden
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Ansvarsområde
Gennemsnit af alle

respondentgrupperne
Revisor Regnskabsaflægger

Finansielle

regnskabsbrugere

Ikke-finansielle

regnskabsbrugere

Eksist. Bør Eksist. Bør Eksist. Bør Eksist. Bør Eksist. Bør

2.5a – Report to an appropriate authority (e.g. FSA or DBERR)

doubts about the client’s continued existence.
-27 11 -60 -27 -31 10 -26 11 9 51

2.11d – In the absence of a regulated industry duty, report to an
appropriate authority (e.g. Police or Registrar of Cos), deliberate
distortion of client’s financial statements

21 41
Ikke

sign
13 38 43 Ikke sign 35 52 71

2.12b - Disclose in the audit report theft of material amount of
client’s assets by non-managerial employees

-19 12 -45 -27 -12 21 -33 20 16 25

2.18a – Examine and report (in audit report) on the effectiveness of
client’s internal financial controls

15 34 -25 -22 52 57 15 46 19 53

2.23 – Examine and report (in audit report) on reasonableness of
financial forecasts included in client’s annual report

-33 Ikke sign -53 -44 -33
Ikke

sign
-41 9

Ikke

sign
36

2.25a – Examine and report (in audit report) on reliability of
information in client’s entire annual report

-24 Ikke sign -47 -18 -31
Ikke

sign
-33 15 15 25

2.26iia – For listed company clients, examine compliance with a
specified set of the Stock Exchange’s corporate governance
requirements and report (in the audit report) on compliance
therewith

-13 23 -24
Ikke

sign
-10 28 -20 43

Ikke

sign
22

2.28a – Examine and report (in audit report) on adequacy of client’s
procedures for identifying financial risks (e.g. credit, interest rate,
foreign exchange and liquidity risks)

-39 -33 -78 -67 -38 -12 -33 13 -8 15

2.29a - Examine & report (in attached audit report) on reliability of
client’s audited financial statements as posted by the client on the
Internet

-14 14 -7
Ikke

sign
-29 7 -30

Ikke

sign
12 41

2.30b – Report in audit report significant difficulties encountered
during the audit (e.g. disagreements with senior managers re
financial reporting matters)

-16 15
Ikke

sign
16 -26

Ikke

sign
-52 9 19 35

Tabel 3.1 – Delområder der udgør Deficient Standards (Studie 2, tabel 8A + 5A)
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Deficient standards består i udgangspunktet af ti delområder, der er kun to ud af de i alt ti

delområder, som et gennemsnit af respondenterne har vurderet både bør være revisors ansvar

og er revisors nuværende ansvar. Disse to er de eneste, der vurderes som kritiske for

forventningskløften, eftersom kun disse antages, at udgøre en reel trussel mod tilliden til

revisor. Brugerne mener helt grundlæggende, at disse to områder er revisors ansvar. Når

revisor af naturlige årsager ikke præsterer på disse områder, vil det skuffe brugerne i stor stil.

Derfor er det essentielt, at have fokus på, hvordan disse to områder kan imødekommes. De

resterende otte mindre kritiske ansvarsområder vil blive diskuteret i afsnit 3.3.2.

3.3.1 – Analytisk gennemgang af de kritiske delområder af deficient standards

Deficient standard gap kan, jævnfør afsnit 2.9.2, minimeres på to måder, 1) Forklare

regnskabsbrugerne, hvorfor området ikke er eller bør være revisors ansvar og 2) Øge

kommunikationen for, at imødekomme regnskabsbrugerne forventninger på disse to områder

(tilpasse nuværende regulering). Der kan anvendes kommunikation i begge metoder, hvorfor

nedenstående diskussion vil omhandle begge.

Følgende to ansvarsområder øger efter min definition i høj grad forventningskløften:

1. (2.11d) In the absence of a regulated industry duty, report to an appropriate authority

(e.g. Police or Registrar of Cos), deliberate distortion of client’s financial statements

2. (2.18a) Examine and report (in audit report) on the effectiveness of client’s internal

financial controls

Ad 1: Hvis revisor i sin revision identificerer bevidste systematiske fejl i regnskabet mener

gennemsnittet af respondenterne, at det er revisors nuværende ansvar, at rapportere til en

offentlig myndighed. Alle respondenterne mener yderligere hver for sig, at delområdet bør være

revisors ansvar.88 I Danmark er det i Revisorlovens § 22 reguleret, at revisor skal underrette

statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet hvis revisor indser, at virksomhedens ledelse

har/begår økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførslen af deres hverv og vedrørende

betydelige beløb eller i øvrig grov karakter.

Hvis rapporteringsansvaret øges i forhold til ovenstående og det antages, at det samtidig

kommer til brugers kundskab, kan fordelen være, at en udtalelse herom kan sige meget om

hvordan brugernes tillid ellers skal være til virksomheden. Det kan være med til at skabe en

større gennemsigtighed af virksomheden samtidig kan det også have en præventiv effekt, som

88 Illustreret ved positive middelværdier i kolonnerne ”bør” i tabel 3.1
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er ønskelig set fra brugernes synsvinkel. Ulempen er, at det kan være svært at lave et framework

for, hvornår der er tale om systemiske fejl og hvornår der ikke er. En negativ forkert udtalelse

kan have fatale konsekvenser for virksomhedens omdømme. Hvis ikke ansvarsområdet

vurderes af lovgiver i en større kontekst, at skulle gøres lovpligtigt tyder resultaterne af

undersøgelsen på, at alle respondenterne bør ”uddannes” i, at området ikke er revisors ansvar

eftersom selv revisor er i tvivl89, om det er et nuværende ansvar.

Ad 2: Revisor er den eneste respondentgruppe, som ikke mener revisor har som nuværende

ansvar, at udtale sig om effektiviteten af virksomhedens interne kontroller. Dette er specielt

interessant eftersom, der er i revisors erklæring eksplicit står:

”Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for

virksomhedens udarbejdelse af regnskabet med henblik på at udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion

om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol”90

Alle brugerne mener, at revisors har ansvaret for, at rapportere på effektiviteten af

virksomhedens interne kontroller derfor har ovenstående sætning i revisorerklæringen ikke

værdi. Erklæringen er umiddelbart ikke det rette sted til kommunikation heraf.

Revisor tester såfremt det er vurderet effektivt, effektiviteten af virksomhedens interne

kontroller som første del af ansvarsområde 2.18a foreskriver. Dette krav til revisor er blandt

andet reguleret i ISA330, hvor der står følgende:

”Ved udformning og udførelse af test af kontroller skal revisor:

a) udføre andre revisionshandlinger i kombination med forespørgsler for at opnå

revisionsbevis for kontrollernes funktionalitet, herunder

i. hvorledes kontrollerne blev udført på relevante tidspunkter i den reviderede

periode

ii. konsistensen, hvormed de blev udført

iii. af hvem eller med hvilke midler, de blev udført”91

Den anden del af ansvarsområdet, at revisor skal rapportere på sine resultater af testene, er

derimod ikke lovkrav. Hvis det fortsat ikke skal være et lovkrav bør revisor nøje overveje,

hvordan det skal kommunikeres til regnskabsbrugerne for, at alle brugerne ikke længere mener

det bør være revisors ansvar.

89 Tvivl er her antaget fordi besvarelsen ikke er signifikant
90 ISA700 (egen understregning)
91 ISA330 nr. 10
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Regnskabsbrugernes middelværdi er på dette delområde henholdsvis 57, 46 og 53 for

regnskabsaflæggere, de finansielle og de ikke-finansielle regnskabsbrugere. Det giver især

mening, at regnskabsaflæggerne i høj grad mener det bør være revisors ansvar, at rapportere på

virksomhedens interne kontroller. Regnskabsaflæggerne oplever, at revisor forespørger og

tester virksomhedens interne kontroller år efter år, men kan måske føle, at det ikke er

værdiskabende, da revisor aldrig erklærer sig herom. En ulempe ved at lade revisor rapportere

herpå er, at det kan vanskeliggøre det, at sammenligne erklæringer på tværs. Dog ville dette

kunne løses med et udførligt framework, hvor man med fordel kunne få inspiration i sox-

erklæringer.92

I høringssvarene til Grønbogen er der ikke enighed om, at revisor skal udtale sig om

effektiviteten af virksomhedens interne kontroller. Dette ses nedenfor, hvor alle bortset fra

brugerne er uenig med begrænsninger, brugerne er enig med forbehold. De mener alle, at

forholdet er vigtigt, men det er ledelsen, der skal lave denne rapportering. Revisors rolle er

derefter at give pålidelighed til informationen afgivet af ledelsen.

Big Four93 Andre repræsentanter
for professionen94 Regnskabsaflægger95 Brugerne96

Skal revisor rapportere på
effektiviteten af de interne
kontroller?

Uenig, dog
med

muligheder

Uenig, dog med
muligheder

Uenig*
Enig med

begrænsninger*

*I denne respondentgruppe på dette forhold er et begrænset antal høringssvar.
Tabel 3.2 – Kategorisering af høringssvar på udvalgte dele.97

Grønbogen er ikke sammenlignelig med studie 2.1, eftersom Grønbogen er set i et større

perspektiv om, at ændre revisors rolle og ansvar. Spørgsmålene i Grønbogen er ikke så konkrete

som i studie 2.1, hvorfor respondenterne ikke forholder sig til enkelte forhold på samme måde.

Til sidst kan der foreligge en stor grad af opportunistisk adfærd i besvarelserne til Grønbogen,

da høringssvar er en form for lobbyisme.

3.3.2 – Analytisk gennemgang af de ikke-kritiske delområder af deficient

standards

Nedenfor vil de otte områder, som er identificeret som de delområder der ikke er kritiske for

den samlede forventningskløft, blive diskuteret. Dette er valgt selvom ”de vidende”

regnskabsbrugere i deres besvarelse har gjort klart, at de ved, det respektive delområde ikke er

revisors eksisterende ansvar. Grunden til de alligevel medtages, er fordi regnskabsaflægger og

92 Sox framework ligger uden for denne afhandlings problemstilling, hvorfor det ikke vil blive yderligere diskuteret.
93 PwC og KPMG
94 Grant Thorton, FSR, Den Nordiske revisorforening, IAASB
95 DI, Forsikring og pension, Danmarks Rederiforening, Esprit og Dansk Erhverv
96 Dansk aktionærforening, International Corporate Governance network og Økonomiministeriet.
97 Se en beskrivelse af kategoriseringen i afsnit 1.4. I Bilag 10 ses en tabel over hvad de forskellige grupper har svaret.
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de finansielle regnskabsbrugere er revisors primære ”kunder”. Når de, med deres besvarelse gør

klart, at de otte områder bør være revisors ansvar, formodes det at påvirke deres

helhedsbedømmelse af branchen. Disse otte delområder bør derfor fjernes fra brugernes liste

over områder revisor bør udføre. Dette kan enten gøres med tilpasning af regulering eller med

kommunikation, som rationelt forklarer hvorfor delområder ikke skal være revisors ansvar.

Ad 2.5a – Report to an appropriate authority (e.g. FSA or DBERR) doubts about the

client’s continued existence.

Det er kun de ikke-finansielle regnskabsbrugere, der i høj grad mener, at dette ansvarsområde

bør være revisors ansvar med en middelværdi på 51. Studiet er foretaget i 2008 og besvarelsen

kan derfor vel, være påvirket af den finansielle krise, hvor antallet af konkurser i Danmark fra

2007 til 2008 steg med 54 %98. Mediefokus herpå, kan have påvirket de ikke-finansielle

regnskabsbrugernes besvarelse. Hverken regnskabsaflægger eller de finansielle

regnskabsbrugere synes det i høj grad, bør være revisors ansvar med en middelværdi på

henholdsvis 10 og 11. Revisor har en negativ middelværdi på -27, som kan skyldes, at revisor

ved det allerede skal oplyses i revisorerklæringen, hvis going concern forudsætningen ikke er

opfyldt.99 Om en virksomhed er en finansiel sund virksomhed er et relativ subjektivt spørgsmål

og kan defineres på mange forskellige måder. Revisor har ansvaret for at oplyse i erklæringen,

hvis forudsætningen for going concern ikke er opfyldt, men som der står i ISA570 nr. 7 er dette

ikke en garanti for virksomhedens fremtidige drift, eftersom revisor ikke kan forudsige

uforudsigelige hændelser.

Om revisors skal garantere virksomhedens økonomiske situation, blev i Grønbogen stillet som

spørgsmål fire. I tabel 3.3 ses det, at alle de udvalgte grupper ikke mener, at dette er revisors

ansvar.

Big Four100 Andre repræsentanter
for professionen

Regnskabsaflægger Brugerne

Skal revisor rapportere om
virksomhedens finansielle
sundhed?

Uenig
Uenig, dog med

muligheder
Uenig Uenig

*I denne respondentgruppe på dette forhold er et begrænset antal høringssvar.
Tabel 3.3 – Kategorisering af høringssvar på udvalgte dele.101

Der er i høringssvarene stor enighed om, at det er ledelsen og ikke revisors ansvar at rapportere

på den finansielle sundhed og at revisor ikke skal overtage kreditvurderingsselskabers rolle.

98 fra 2.394 til 3.698 jævnfør http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1440
99 ISA570 nr. 17
100 Se fodnote 93-96 for hvilke enheder der udgør de fire kategoriseringer
101 Se en beskrivelse af kategoriseringen i afsnit 1.4. I Bilag 10 ses en tabel over hvad de forskellige grupper har svaret.
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Mange af interessenterne er dog åben for alternativer fx en øget rapportering herom i

ledelsesberetningen efter et konkret framework.102 Det bliver blandt andet udtrykt af FSR:

”FSR is open to the suggestion that auditor also assumes new engagements e.g. in relation to

the management's review in the annual report or risk management. Such engagements,

however, must be solved on the basis of precise rules and frames of reference, so that the

auditor assurance reports meet the expectations of customers and the general public.”103

Revisors handlinger i forbindelse med ledelsesberetningens indhold, vil efter ISAerne

formodentligt bliver vedtaget som godkendte standarder, kun være et konsistenstjek. Revisor

kan som alternativ afgive en anden erklæring med sikkerhed på informationen og på den måde

sikre pålideligheden heraf.

For at imødekomme brugernes ønske hertil, kan det forklares til brugerne, at der på indirekte

vis allerede bliver rapporteret på going concern i erklæringen.

Ad 2.12b - Disclose in the audit report theft of material amount of client’s assets by non-

managerial employees

Revisor reviderer ikke direkte efter besvigelser, men har ansvaret for at opnå en høj grad af

sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, hvad enten denne

skyldes besvigelser eller fejl. Som følge af de iboende begrænsninger i en revision, er der en

uundgåelig risiko for, at visse væsentlige fejlinformationer i sjældne tilfælde ikke opdages, selv

om revisionen er omhyggeligt planlagt.104

Hvis revisor opdager besvigelser udført af ikke ledende medarbejdere, skal revisor rapportere

dette til rette ledelsesniveau.105 Brugerne106 mener med en gennemsnitlig middelværdi på 22 at

revisor bør informere om opdagede besvigelser i revisorerklæringen. Grunden til denne

holdning kan skyldes den høje grad af fokus, der er på besvigelser fra samfundet. Dette

bekræftes også af, at en tredjedel af de urimelige ansvarsområder i tabel 3.3 vedrører

besvigelser. Når store besvigelsessager opdages og senere bliver offentlig kendte, forstår

regnskabsbrugerne sjældent, hvordan revisor i sin revision har undgået at opdage de udførte

besvigelser. Eftersom besvigelser skaber denne bevågenhed hos offentligheden, bør revisor

overveje hvorvidt kommunikation på dette område skal forbedres. I en tid med finansiel krise

er det omend mere vigtigt, at oplyse regnskabsbrugerne om, at revisors ansvar ikke er at

102 Se bilag 10
103 Høringssvar til Grønbogen fra FSR side 6
104 ISA240 nr. 5
105 ISA240 nr. 40
106 Regnskabsaflægger, finansielle og ikke-finansielle regnskabsbrugere
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revidere efter besvigelser. Besvigelser kan være meget vanskelige at opdage, da de næsten pr

definition forsøges holdt skjult. Især ved offentligt kendte sager kan revisor lide et stort

tillidsbrud, ikke bare fra regnskabsbrugerne af den respektive erklæring, men også fra

regnskabsbrugere til mange andre regnskaber.

I spørgsmål 5 i Grønbogen bliver der stillet følgende spørgsmål: ”Bør revisionsmetoden

forklares bedre for brugerne med henblik på at mindske forskelle i forventningerne og

præcisere revisionens rolle?”107Følgende kategorisering viser høringssvarene for de udvalgte

fire kategorier.

Big Four108 Andre repræsentanter
for professionen

Regnskabsaflægger Brugerne

Forklare

Revisionsmetoden
Enig Enig Enig med forbehold*

Enig*

*I denne respondentgruppe på dette forhold er der et begrænset antal høringssvar
Tabel 3.4 – Kategorisering af høringssvar på udvalgte dele.109

Alle de udvalgte høringssvar er enige i, at revisor skal øge sin kommunikation omkring revisors

rolle, ansvar, udførte handlinger og begrænsninger. Med udgangspunkt i denne holdning er der

grundlag for at øge informationen om revisors virke. Det vil i relation til det diskuterede

delområde, være muligt med en øget forklaring om, hvorfor revisor ikke opdager besvigelser. At

uddanne brugerne i, at forstå revisors begrænsede ansvar i forhold til besvigelser, og på den

måde mindske denne kløft.

Ad 2.23 – Examine and report (in audit report) on reasonableness of financial forecasts

included in client’s annual report

Dette ansvarsområde kan ses i sammenhæng med det første diskuterede delansvar omkring

going concern. Fordelingen i respondenternes besvarelse er tilsvarende, det er kun de ikke-

finansielle regnskabsbrugere der i høj grad110 mener, at dette bør være revisors ansvar.

Ad 2.25a – Examine and report (in audit report) on reliability of information in client’s

entire annual report + 2.29a - Examine & report (in attached audit report) on reliability

of client’s audited financial statements as posted by the client on the Internet

Dette er et ønske om at revisor skal give sikkerhed til hele årsregnskabet både til den finansielle

og ikke-finansielle del og lige meget om regnskabet er i hard- eller softcopy. I ISA720 er det

reguleret, at revisor kun skal gennemlæse andre oplysninger i dokumenter, der indeholder et

107 Grønbogen side 9
108 Se fodnote 93-96 for hvilke enheder der udgør de fire kategoriseringer
109 Se en beskrivelse af kategoriseringen i afsnit 1.4. I Bilag 10 ses en tabel over hvad de forskellige grupper har
svaret.
110 Middelværdi på 36
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revideret regnskab, og yderligere er det et lovkrav at revisor laver et konsistenscheck af

ledelsesberetningen. I de fleste regnskaber udgør disse andre informationer kun

ledelsesberetningen. Spørgsmålet er hvad der ligger i et ISA720 konsistenstjek og om brugerne

faktisk vil synes, det er tilstrækkeligt, hvis de præcis vidste hvilke handlinger arbejdet indebar.

Ofte vil der være meget dialog mellem virksomhedens ledelse og revisor. Revisor vil her i

gennem have et andet og bredere kendskab til virksomheden end ”bare den fra den udførte

revision”. Denne information skal også anvendes i konsistensvurderingen. og det bør brugerne

vide111.

Hvis brugerne ikke mener at et arbejdet giver tilstrækkelig sikkerhed, og lovgiver eller

alternativt virksomheden derfor selv ønsker, at imødekomme brugernes ønske om sikkerhed til

oplysningerne, kan revisor afgive en anden erklæring med sikkerhed herpå. I forhold til

internetbaserede regnskaber gælder i princippet samme betragtninger som ovenfor. Dog kunne

man anvende en internetcertificering, så brugerne var sikker på, at den elektroniske version er

den samme som den revisor har afgivet en erklæring på.

Ad 2.26iia – For listed company clients, examine compliance with a specified set of the

Stock Exchange’s corporate governance requirements and report (in the audit report) on

compliance therewith

I Danmark er ”God selskabsledelse” for børsnoterede virksomheder reguleret ved en såkaldt

comply or explain regulering, hvilket bl.a. er forankret i Årsregnskabslovens § 107b nr. 3:

”Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede kodeks virksomheden fraviger, og

grundene hertil, hvis virksomheden har besluttet at fravige dele af kodeksen.”

Det vil sige at ”God selskabsledelse” er reguleret af soft law og oplysningerne skal gives i

ledelsesberetningen. Muligheden for, at revisor giver sikkerhed til information i

ledelsesberetningen er diskuteret ovenfor. Som udgangspunkt er kontrollen samt kravene til

god selskabsledelse begrænset. Men spørgsmålet er om kontrollen, er så begrænset som

konsistenttjekket i første omgang ligger op til. Det er kun store virksomheder der skal

rapportere om overholdelsen af god selskabsledelse. Disse store børsnoterede virksomheder,

har ofte meget dialog med revisionspartnerne både i dagligdagen og til møder i

revisionskomiteen hvor god selskabsledelse blandt andet diskuteres. Revisor vil derfor ofte have

kendskab til, hvilke regler virksomheden overholder og hvilke de ikke overholder. Et kendskab

111 Publikation fra EY:
http://ey.mobi/Publication/vwLUAssets/aaendring_af_aarsregnskabsloven_0608/$file/Aendring_af_aarsregnska
bsloven_0608.pdf side 5-6
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der ikke kommer fra den konkret udførte revision, men fra den jævnlige dialog med ledelsen.

Dette kendskab vil komme til udtryk i udtalelsen om konsistensen i revisorerklæringen.

Brugernes middelværdi112 på dette område er 31, hvilket er den højeste blandt alle de ikke-

kritiske områder. Det formodes at fokus på ”god selskabsledelse” skyldes de fordele der er heri

blandt andet i forhold til udveksling af oplysninger mellem virksomhedens ledelse og

interessenterne, at ledelsen anbefales at tilgodese de vigtigste interessenter samt at ledelsen

hele tiden har fokus på selskabet strategiske og finansielle mål.113

Brugerne ønsker i høj grad, at revisor skal sikre overholdelsen af sådanne regler. De ved, det

ikke er revisors eksisterende ansvar og derfor vil revisors manglende udførsel ikke nødvendigvis

gøre brugerne skuffet over den enkelte revisor. I stedet formodes de, at blive skuffet over

professionen, som generelt fravælger, at skulle erklære sig herom, når det efter brugernes

opfattelse er så oplagt.

Ad 2.28a – Examine and report (in audit report) on adequacy of client’s procedures for

identifying financial risks (e.g. credit, interest rate, foreign exchange and liquidity risks)

Dette område kan dels ses i sammenhæng med going concern diskussionen, dels i

sammenhæng med ovenstående overholdelse af ”god selskabsledelse”. Virksomheden skal i

ledelsesberetningen omtale, hvis der er identificeret finansielle risici udover de almindelig

forekommende risici.114 Yderligere er det i anbefalingerne for god selskabsledelse reguleret at

ledelsen i vurderingen af going concern blandt andet bør tage stilling til selskabets konkrete

situation i forhold til tilstedeværelsen af kreditfaciliteter samt overholdelse af låneaftaler og

eventuelle covernants.115 Begge disse forhold er virksomhedens ansvar og ikke revisors. Det

afgørende spørgsmål, som ved mange af de andre delområder, er om brugerne synes det er

tilstrækkeligt, at informationen kommer fra ledelsen og revisor kun gennemgår for konsistens

eller det er nødvendigt med en afgivelse af en erklæring med sikkerhed på ledelsesberetningen.

Ad 2.30b – Report in audit report significant difficulties encountered during the audit

(e.g. disagreements with senior managers re financial reporting matters)

Hverken revisor, regnskabsaflægger eller de finansielle regnskabsbrugere vurderer, at dette

område i høj grad bør være revisors ansvar. Det formodes blandt andet, at skyldes en sådan

pligt vil være svær, at udføre objektivt i praksis og at det samtidig, vil være svært at lave et

udførligt framework til denne form for rapportering. Fordelene for især de finansielle

112 Regnskabsaflægger, de finansielle og ikke finansielle regnskabsbrugere med en middelværdi på henholdsvis 28, 43
og 22
113 Anbefalinger for god selskabsledelse, komiteen for god selskabsledelse 2010 side 7-19
114 ÅRL § 99
115 Anbefalinger for god selskabsledelse, komiteen for god selskabsledelse 2010 side 18
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regnskabsbrugere er, at denne handling vil ”flagge” væsentlige områder og indirekte hvordan

ledelsens integritet er. Fx hvis revisor rapporterer på en uenighed, der har været med ledelsen

omkring størrelsen på årets hensættelser, kan dette indirekte betyde, at virksomhedens ledelse

prøver at resultatudligne. Hvis dette af revisor vurderes væsentligt forkert skal forholdet

udtrykkes ved en modificeret konklusion. Hvis ikke det er valgt har revisor godtaget, at det

respektive forhold ligger indenfor de acceptable skøn, selvom forholdet har været diskuteret

med ledelsen. Det kan måske give anledning til forvirring fra regnskabsbrugerne, at et forhold

er identificeret problematisk, men regnskabet har en konklusion uden modifikationer. Hvis

ønsket om denne information skal imødekommes kunne, det alternativt være

revisionskomiteen der gav denne information. Denne mulighed vil yderligere blive diskuteret i

analysens del tre.

3.3.3 – Delkonklusion

I studie 2.1 er identificeret ti områder som er karakteriseret som rimelige forventninger til

revisor og som udgør deficient standard gap. I analysen heraf mener jeg kun, at to af

ansvarsområderne er kritiske i forhold til kløften. Det er henholdsvis revisors rapportering til

offentlig myndighed ved regnskabsmanipulation og revisors rapportering på effektiviteten af

virksomhedens interne kontroller. Disse to områder er karakteriseret ved, at respondenterne

mener de bør være revisors ansvar og fejlagtigt mener, at de er revisors eksisterende ansvar.

Kun disse to områder bør rationelt set påvirke regnskabsbrugernes forventninger til revisors

handlinger.

Hvis ikke lovgiver ønsker, at de to kritiske områder skal gøres lovpligtige, skal

regnskabsbrugerne uddannes i, at områderne ikke er revisors ansvar. Det blev i afsnittet

indikeret, at revisors erklæring ikke er anvendelig hertil. Yderligere blev det identificeret, at

stort set alle respondenterne mener, de to områder bør være revisors ansvar. Det formodes

derfor ikke, at være tilstrækkeligt kun at fortælle regnskabsbrugerne det ikke er revisors ansvar,

det skal også forklares, hvorfor det ikke er revisors ansvar.

De resterende områder er vurderet som ikke-kritiske for forventningskløften. Disse er alligevel

medtaget i diskussionen fordi det er revisors primære ”kunder” der mener, at alle delområderne

bør være revisors ansvar. Denne holdning formodes, at påvirke deres bedømmelse af

revisionsbranchen, hvilke er uønskeligt, hvorfor der skal være fokus på delområderne som

enten kan imødekommes med regulering eller søges forklaret med kommunikation.
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3.4 – Unreasonable expectations

Unreasonable expectations skal ses i sammenhæng med deficient standards. I studie 2.1

defineres de to dele af forventningskløften henholdsvis som urimelige og rimelige forventninger

til revisor.

De urimelige forventninger defineres som forskellen mellem respondenternes samlede

forventninger og deres rimelige forventninger. De urimelige forventninger er lig de

ansvarsområder, som ved en gennemsnitsbetragtning af brugernes116 middelværdi er positiv

samt hvor minimum 20 % af en respondentgruppe er af denne holdning. Under disse to

kriterier er 49 ansvarsområder117 herfra skal fratrækkes de ti rimelige ansvarsområder,

defineret i foregående afsnit, samt revisors eksisterende ansvarsområder jævnfør regulering.118

Tabel 3.3. nedenfor viser de urimelige forventninger. Tallene i tabellen, er et udtryk for, hvor

mange procent af den respektive respondentgruppe, der har svaret, at området bør være

revisors ansvar.

116 Defineret som ”society group” i bilag 7 og udgøres af regnskabsaflægger, de finansielle regnskabsbrugere og de
ikke finansielle regnskabsbrugere.
117 Studie 2 side 82, De 49 ansvarsområder ses alle i bilag 8, i kolonnen ”Duties expected of auditors”.
118 Disse ses i tabel 10A i studie 2
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Ansvarsområde
Revisor

(%)

Regnskabs-

aflægger (%)

Finansielle

regnskabsbrugere

(%)

Ikke finansielle

regnskabsbrugere

(%)

2.1: Prepare the client’s financial statements 6 5 9 33

2.2 Guarantee the client’s financial statements are accurate 2 10 11 48

2.4 Guarantee a client (with a ‘clean’ audit report) is financially sound 9 21 33 40

2.7 Report breaches of tax law to HM Revenue & Customs 18 38 30 53

2.9a Detect minor (but not petty) theft of the client’s assets by non-managerial employees 2 2 11 37

2.9b Detect minor (but not petty) theft of the client’s assets by directors/senior managements 4 14 20 44

2.11a In the absence of a regulated industry duty, report to an appropriate authority (e.g. Police, FSA or
DBERR), minor (but not petty) theft of the client’s assets by non-managerial employees

15 5 26 36

2.11b In the absence of a regulated industry duty, report to an appropriate authority (e.g. Police, FSA or
DBERR), theft of a material amount of the client’s assets by non-managerial employees

51 29 50 59

2.12a Disclose in the audit report minor, but not petty theft of the clients assets by non-managerial
employees

4 12 9 29

2.14b Detect illegal acts by the client’s directors/senior management which only indirectly impact on
the client’s financial statements (e.g. breaches of environmental laws and regulations)

18 31 30 33

2.15b Disclose in the audit report illegal acts by the client’s directors/seniormanagement which only
indirectly impact on the client’s financial statements (e.g. breaches of environmental laws)

20 33 26 39

2.18b Examine and report (in the audit report) on the effectiveness of the client’s operating systems and
internal non-financial controls

9 36 44 24

2.19 Examine and report (in the audit report) on the client’s IT systems 6 29 17 20

2.20 Examine & report (in audit report) on client’s non-financial performance 7 21 15 11

2.21 Examine and report (in the audit report) on the efficiency and effectiveness of the client’s
management and administration

7 21 20 27

2.22 Audit half-yearly published financial statements 29 36 30 33

2.26ia For listed company clients, examine compliance with all of the Stock Exchange’s corporate
governance requirements and report (in the audit report) on compliance therewith

29 43 35 43

2.26ib For listed company clients, examine compliance with all of the Stock Exchange’s corporate
governance requirements and report (in the audit report) instances of non-compliance

64 35 25 33

2.27b Examine and report to the client’s directors (or audit committee) on the adequacy of procedures
for identifying operational risks (e.g. machinery breakdown, entering new markets, materials or labour
shortages)

13 21 22 23

2.28b Examine and report (in audit report) on adequacy of procedures for identifying operational risks
(e.g. machinery breakdown, labour shortages)

4 17 22 21

2.29b Examine and report (in attached audit report) on reliability of
information (other than in its audited financial statements) posted on Internet by client

4 5 24 28

Tabel 3.5 – Delområder der udgør Unreasonableness Expectation Gap (Fra studie 2, tabel 8A)
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Det ses af ovenstående tabel, at de urimelige forventninger består af 21 ansvarsområder, som

jævnfør figur 3.2 udgør 52 % af den samlede forventningskløft. Det er ikke ønskeligt, at

regnskabsbrugerne har urimelige forventninger til revisor, eftersom disse aldrig vil blive

imødekommet. Regnskabsbrugerne vil på baggrund heraf blive skuffet over revisors manglende

handlinger og miste noget af tilliden til, at revisor skaber troværdighed til regnskabet.

Der foreligger samme problematiske opgørelse af de urimelige forventninger, som ved de

rimelige forventninger diskuteret i afsnit 3.3. Af de 21 ansvarsområder er ingen vurderet, af

brugerne, som værende revisors eksisterende ansvar.119 Efter min vurdering er disse 21 områder

derfor ikke en stor trussel mod tilliden til revisor.

Forskellen mellem de ikke-kritiske ansvarsområder defineret i afsnit 3.3 og de 21 urimelige

ansvarsområder, er de ikke-finansielle regnskabsbrugernes besvarelse. Det formodes, at de

ikke-finansielle regnskabsbrugeres besvarelse på, om et delområde bør være revisors ansvar

eller ej, er biased af, at det er ”gratis” at svare ”ja” til. Det bekræftes ved, at i 16 af de

ovenstående 21 delområder har de ikke-finansielle regnskabsbrugere den højeste procent.

Indikerende, at de ikke er vidende og ikke overvejer eller kender til konsekvenserne ved, at gøre

området lovpligtigt, samt bare svarer ja.

3.4.1 – Analytisk gennemgang af udvalgte delområder af unreasonable

expectations

På baggrund af ovenstående diskussion er denne del af forventningskløften ikke vurderet

kritisk. Nedenfor er derfor kun valgt at diskutere de delområder, hvor minimum 25 % i

gennemsnit af alle respondenterne har svaret ja til, at et delområde bør være revisors ansvar.

Mange af disse områder er omfattet af drøftelserne i afsnit 3.3.2, hvorfor der i høj grad vil blive

henvist hertil. Nedenfor ses de delområder der på grund af 25 % grænsen er valgt fra. På trods

af de er fravalgt, vil de blive medtaget i analysens del fire, hvor forventningskløftens dele linkes

sammen med de identificerede mest fordelagtige kommunikationsformer Det er fravalgt at

diskutere følgende ansvarsområder:

 2.1 og 2.29b – Udvidelse af revisors scope, revisor skal udforme regnskabet samt

revidere information på internettet.

 2.4 – Garantere at regnskabet er nøjagtigt.

 2.9a, 2.9b, 2.11a, 2.11b og 2.12a – Øge revisors ansvar i forhold til besvigelser.

119 Dette ses ved at sammenholde de 21 delområder med tabel 5A i studie 2, hvor denne information fremkommer.
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 2.19, 2.20, 2.21, 2.27b og 2.28b – Gennemgå og rapportere i erklæringen på; it-

systemer, den ikke-finansielle performance, virksomhedens ledelse og administration

samt på virksomhedens operationelle risici.

Ad 2.4 - Guarantee a client (with a ‘clean’ audit report) is financially sound

Det er primært de finansielle og ikke-finansielle regnskabsbrugere, der mener, at dette bør være

revisors ansvar med et gennemsnit på henholdsvis 33 og 40 % af denne holdning. Hverken

revisor eller regnskabsaflægger mener i særlig høj grad, at et sådant ansvar bør være revisors.

Dette bekræftes yderligere i studie 3.1, hvor samme forhold er blevet behandlet.

Respondenterne skulle indikere på, en skala fra 1-7, hvor meget sikkerhed en erklæring giver til,

at en virksomhed er en sund investering. Besvarelserne fra revisor har en middelværdi på 2.6,

hvor brugerne har en på 4,3. De to undersøgelser bevidner, at regnskabsbrugerne i højere grad

end revisor mener og ønsker, at revisors erklæring skal give sikkerhed om virksomhedens

finansielle sundhed. Resultaterne af undersøgelserne, kan indikere en opportunistisk adfærd

for primært de finansielle regnskabsbrugere. De vil ofte anvende regnskabet til, at foretage

aktieanalyser ud fra og eftersom regnskabsinformation er gratis information, har de en naturlig

interesse i mere af det. Revisors ansvar i forhold til virksomhedens finansielle sundhed er

yderligere diskuteret i afsnit 3.3.2 under delområde 2.5a.

Ad 2.7 - Report breaches of tax law to HM Revenue & Customs

Dette ansvarsområde er objektivt set meget oplagt, at revisor tager, eftersom revisor er

uddannet i skatteforhold og alligevel reviderer virksomhedens skat.120 Der vurderes at være en

delvis opportunistisk adfærd, i og med regnskabsaflægger ofte vil ønske, at skatteoptimere mest

muligt og måske ikke ønsker, at revisor skal rapportere til skattemyndighederne, når der er tvivl

om optimering eller skatteomgåelse. Denne betragtning er dog ikke underbygget af besvarelsen

hvor 38 % af regnskabsaflæggerne mener, det bør være revisors ansvar. Alternativt kan den

høje middelværdi være et udtryk for at regnskabsaflægger, anser revisors kontrol for

fordelagtig, da revisor samtidig kvalitetssikre virksomhedens information. I forhold til de

finansielle regnskabsbrugere er interessen for skat måske ikke så stor som interessen for om

virksomheden er en god investering. Dette bliver delvist bekræftet ved undersøgelsen, hvor kun

30 % af den samlede gruppe mener, at revisors rapportering til skattemyndigheder bør være

revisors ansvar.

Ad 2.11b - In the absence of a regulated industry duty, report to an appropriate authority

(e.g. Police, FSA or DBERR), theft of a material amount of the client’s assets by non-

managerial employees

120 Studie 2 side 96
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Revisor, de finansielle samt ikke-finansielle regnskabsbrugere mener alle med over 50 % at

revisor bør rapportere besvigelser til en offentlig myndighed. Grunden til denne holdning kan

skyldes den høje grad af fokus, der er på besvigelser fra samfundet. Hvilket yderligere er

diskuteret under afsnit 3.3.2 delområde 2.12.b

Modsat de tre respondentgrupper ovenfor, er der kun 29 % af regnskabsaflæggergruppen som

mener, at det er revisors ansvar, at rapportere på besvigelser udført af ikke-ledende

medarbejdere. Denne holdning kan skyldes en opportunistisk adfærd, hvor ledelsen ikke ønsker

at offentligheden skal have kendskab til virksomhedens manglende styring med sine

medarbejdere. Der kan yderligere argumenteres for, at ledelsen har ansvaret for virksomhedens

daglige drift, og revisor ikke skal være en del heraf, for at bibeholde sin rolle som en ekstern

kontrollerende part.

Ad 2.14b - Detect illegal acts by the client’s directors/senior management which only

indirectly impact on the client’s financial statements (e.g. breaches of environmental

laws and regulations) + AD 2.15b - Disclose in the audit report illegal acts by the client’s

directors/seniormanagement which only indirectly impact on the client’s financial

statements (e.g. breaches of environmental laws)

Dette ansvarsområde omhandler som forrige afsnit også revisors pligt til at opdage og

rapportere om besvigelser. I ovenstående delområde står ”indirectly impact”, hvilket indikerer,

at revisor skal opdage og rapportere på mere, end hvad der er væsentligt. Revisors ansvar er

jævnfør ISA200 nr. 3, at udtrykke en konklusion om, at regnskabet i alle væsentlige henseender

giver et retvisende billede. Revisor kan i princippet give fuld sikkerhed til regnskabets

nøjagtighed, det vil bare sjældent være omkostningseffektivt, på grund af iboende

begrænsninger i en revision. Den Nordiske revisororganisation udtrykker det således i sit

høringssvar til grønbogen på side 6:

” It would probably be possible to design the audit so as to obtain a higher level of assurance

but ultimately there is a cost/benefit limitation as the incremental cost of obtaining additional

assurance will outweigh the benefits to be gained.”

Det kan være svært for brugerne, at forstå revisor ikke ser på alle transaktioner, især for den

uvidende regnskabsbruger. I studie 4 blev respondenterne bedt om, på en skala fra 1-7 (1 =

strongly disagree, 7 = strongly agree) at indikere deres holdning til følgende:
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”The auditor is providing complete assurance that the financial statements are free of

material mistatements”121

I studiet blev der med p-værdi fundet frem til, at respondenternes besvarelse ikke er signifikant

påvirket af, om de fra start havde fået udleveret en kort eller lang erklæring.122 Til at identificere

om der i stedet er forskel på besvarelsen respondentgrupperne imellem, er middelværdierne

sammenlignet. Der er identificeret en signifikant forskel mellem de uvidende regnskabsbrugers

besvarelse og de vidende regnskabsbrugere og revisors besvarelse.123 Dette indikerer en

manglende forståelse blandt visse regnskabsbrugere for begrebet fra revisorerklæringen ”høj

grad af sikkerhed” som betyder at revisor ikke giver fuld sikkerhed. Begrebet bør på baggrund

heraf forklares for regnskabsbrugerne, så der ikke er tvivl om hvilken grad af sikkerhed revisor

giver.

Der er en af respondenterne i studie 2.1, der kommenterer, at alle besvigelser som ledelsen

laver, er væsentlige, eftersom det er et brud på deres integritet.124 Dette statement underbygges

i studie 2.3, hvor 16 % af respondenterne mener, at revisor skal udtale sig om ledelsens

integritet.125 Jeg mener, at dette i bund og grund er korrekt. De to ansvarsområder, der her

diskuteres går på rapportering af ledelsens (her antages den daglige ledelse) besvigelser.

Revisor skal i henhold til ISA240 nr. 41 og 42 rapportere besvigelser til den øverste ledelse, det

må på baggrund heraf antages, at den øverste ledelse tager sine forholdsregler og sikre den

efterspurgte integritet. Yderligere kan revisor af ledelsen kræve handling som forudsætning for,

at revisor kan udføre passende handlinger til, at afslutte revisionen med.126 For at få brugerne

til at forstå, at ledelsens integritet også er vigtig for revisor, kan ovenstående handlinger

forklares for brugerne. Handlingerne der prøver, at minimere risikoen for den daglige ledelses

manglende integritet, både ved, at den øverste ledelse skal tage sine forholdsregler og ved at

revisor har en præventiv virkning.

Ad 2.18b - Examine and report (in the audit report) on the effectiveness of the client’s

operating systems and internal non-financial controls

Dette ansvarsområde kan ses i sammenhæng med ansvarsområde 2.18A (Rapportering på

effektiviteten af virksomhedens interne kontroller), som i afsnit 3.2 blev karakteriseret som en

rimelig og kritisk forventning. Det kan delvis undre hvorfor, som det ses i tabel 3.6, at der er

121 Studie 4 tabel A8 spørgsmål nr. 9
122 Studie 4 tabel A8. Egen beregning på P-værdi, kort versus lang erklæring: Revisorer, p = 0,54, finansielle
analytikere, p=0,66, studerende, p=0,48.
123 Egen beregning af P-værdi, input fra studie 4 tabel A8. Revisor vs. finansielle analytikere, P=0,14, Finansielle
analytikere vs. studerende, P=7,5 E-7
124 Studie 2 side 90
125 Studie 2 tabel 24A + 24B (40 ud af 255 respondenter ønsker information herom i erklæringen)
126 ISA240 nr. 41
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radikalt færre i alle respondentgrupperne, der mener, at delområde 2.18B skal være revisors

ansvar end delområde 3.18A. Umiddelbart ville det være oplagt, at revisor både rapportere på

effektiviteten af virksomhedens interne kontroller, it-systemer og de ikke-finansielle kontroller.

Der kan argumentere for, at de ikke-finansielle kontroller kan være meget operationelle og

derfor ikke påvirker det finansielle regnskab. Revisor vil i så fald ikke bare skulle rapportere på

allerede udførte handlinger, men udføre yderligere handlinger for at kunne rapportere.

Revisor

(%)

Regnskabs-

aflægger (%)

Finansielle

regnskabsbrugere

(%)

Ikke-finansielle

regnskabsbrugere

(%)

2.18b – Effektivitet af virksomhedens ikke-

finansielle kontroller + it-systemer
9 36 44 24

2.18a – Effektivitet af virksomhedens

interne kontroller
36 71 63 61

Tabel 3.6– Andel i procent af respondentgrupperne der har sagt at området bør være revisors ansvar.127

Der har gennem de sidste år været en øget fokus på ikke-finansielle forhold i virksomheder,

hvor der fx i 2008 i årsregnskabslovens § 99A blev tilføjet et krav om, at store virksomheder

skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar. Den øgede

bevågenhed om blandt andet samfundsansvar kunne have været naturligt, var indikeret i

brugernes besvarelse. Men området er ikke vurderet omkostningseffektivt, hvorfor

regnskabsbrugerne ikke må vurdere, at revisors erklæring herom skaber værdi.

I Grønbogen er følgende holdninger til revisors sikring af pålideligheden af virksomhedens

oplysninger om CSR:

Kategori Big Four128 Andre repræsentanter for
professionen

Regnskabs-
aflægger

Brugerne

Sikre pålidelig-heden af
oplysninger vedr. CSR

Enig Enig
Uenighed med
muligheder*

N/A

*I denne respondentgruppe på dette forhold er et begrænset antal høringssvar
Tabel 3.7 – Kategorisering af høringssvar på udvalgte dele.129

Der er ikke enighed om revisors rolle i forhold til, at sikre pålideligheden af CSR rapportering.

Der kan argumenteres for, at revisorbranchen svarer delvis opportunistisk eftersom det, at

skulle rapportere på virksomhedens CSR vil give en større omsætning. Regnskabsaflægger

udtaler modsætningsvist, at revisor ikke er den rette til at erklære sig om CSR eller andet ikke-

127 Studie 2 tabel 8A
128 Se fodnote 93-96 for hvilke enheder der udgør de fire kategoriseringer
129 Se en beskrivelse af kategoriseringen i afsnit 1.4. I Bilag 10 ses en tabel over hvad de forskellige grupper har svaret.
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finansielt.130Der er dog enighed om, at hvis revisor skal erklære sig herom skal det ikke være i

erklæringen på regnskabet, men i en anden erklæring med sikkerhed.

Ad 2.22 - Audit half-yearly published financial statements

Der er jævnfør tabel 3.3, 32 % i gennemsnit af alle respondenterne, der mener, at

halvårsregnskaber skal revideres. Der er kun 30 % af de finansielle analytikere som finder det

nødvendigt at revidere halvårsregnskabet og modsat mener 36 % af regnskabsaflæggergruppen,

at halvårsregnskabet skal revideres.

Det kan være svært at sige, hvorfor fordelingen er på denne måde. Måske de finansielle

regnskabsbrugere mener, at revisors årlige konklusion giver tilstrækkelig pålidelighed til alle

finansielle informationer på året. Måske regnskabsaflægger mener, at revisor skaber værdi til

processen af, at udarbejde det eksterne regnskab både i forhold til kvalitetssikring og i forhold

til den rådgivning revisor giver samtidig med.131 Under alle omstændigheder er der 32 % af alle

respondenterne, der mener, at revisor også bør revidere halvårsregnskaber. For at mindske

denne kløft kan revisor oplyse regnskabsbrugerne om hvilke handlinger, der bliver foretaget til

årsrevisionen og hvorfor de giver delvis pålidelighed til hele årets finansielle informationer.

Revisor baserer sig i sin årlige revision som regel på virksomhedens kontroller og jævnfør

ISA330 A28 øges stikprøvens størrelse til test af kontroller jo flere gange de bliver udført årligt.

Ved test af kontroller, vurderer revisor om disse har været effektive hele regnskabsåret og først

da baserer revisor sig på dem. Hvis kontrollerne ikke har fungeret effektivt hele året baserer

revisor sig i stedet på substanshandlinger. Derfor giver revisor i princippet en eller anden form

for pålidelighed til hele årets transaktioner.

Ad 2.26ia - For listed company clients, examine compliance with all of the Stock

Exchange’s corporate governance requirements and report (in the audit report) on

compliance therewith + AD 2.26ib For listed company clients, examine compliance with

all of the Stock Exchange’s corporate governance requirements and report (in the audit

report) instances of non-compliance

Ansvarsområde 2.26ia og 2.26ib kan ses samlet. Hvis revisor skal rapportere på alle områder

hvor virksomheden ikke overholde gældende regler, vil det være det samme som at rapportere,

hvor virksomheden overholder alle gældende regler.132 Områderne er stort set ens med

delområde 2.26iia, behandlet under deficient standards, bortset fra at 2.26iia kun behandler

virksomhedens overholdelse af dele af lovgivning. Se yderligere diskussion af ”god

samfundsledelse” under afsnit 3.2.2 delområde 2.26iia.

130 Høringssvar til Grønbogen fra Esprit side 3
131 Porter Brenda m.fl. 2008 side 11-12
132 Studie 2 side 71
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3.4.2 – Delkonklusion

I studie 2.1 er identificeret 21 områder, som er karakteriseret som urimelige forventninger til

revisor og som udgør reasonableness gap svarende til 52 % af den samlede forventningskløft.

Der er ikke nogle af ansvarsområderne der vurderes, at være kritiske for kløften, da ingen af de

21 områder i gennemsnit er vurderet som værende revisors eksisterende ansvar samt at

delområdernes medtagelse i kløften primært skyldes de ikke-finansielle regnskabsbrugernes

svar.

Områderne er ikke omkostningseffektive, hvor en tilpasning af regulering ikke vil give mening.

Derfor er løsningen til, at fjerne områderne fra forventningskløften at uddanne

regnskabsbrugerne i, at områderne ikke er revisors ansvar. Da regnskabsbrugerne godt er klar

over, at områderne ikke er revisors nuværende ansvar er det formentligt tilstrækkeligt, at oplyse

brugerne herom frem for en uddybning af de bagved liggende grunde hertil.

Det kan overvejes om det ud fra et omkostningseffektivt syn er værd, at forsøge at mindske de

urimelige forventninger. Dette skyldes, at de urimelige forventninger drives af de ikke-

finansielle regnskabsbrugers holdning til, hvad der bør være revisors ansvar. Holdninger fra en

regnskabsbrugergruppe som ikke vurderes kritisk i forhold til at vurdere revisors troværdighed.

Følgende kategorisering er lavet over de 21 delområder. Denne vil blive anvendt til den videre

analyse.

 Syv delområder vedrører en urimelig forventning om, at revisor skal opdage besvigelser

samt skal rapportere herom til offentlige myndigheder eller i erklæringen.

 Syv delområder vedrører en urimelig forventning til, at revisor skal undersøge og

rapportere på virksomhedens it-systemer, på effektiviteten af de ikke-finansielle

kontroller, på virksomhedens ikke-finansielle performance, på ledelsens og

administrationens performance, på overholdelse af alle ”god samfundsledelses” regler

samt på effektiviteten af de interne procedurer til, at opdage operationelle risici.

 Tre delområder vedrører en urimelig forventning om, at revisor skal øge sit scope til at

indeholde, at udforme regnskabet, revidere virksomhedens information på internettet

samt revidere halvårsregnskaber.

 To delområder vedrører en urimelig forventning om, at revisor garanterer regnskabets

nøjagtighed og at virksomhedens er finansiel sund.

 Et delområde vedrører en urimelig forventning om at revisor skal rapportere til en

offentlig myndighed hvis virksomheden ikke overholder skatteregler.
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4 – REVISORS ERKLÆRING

(Analyse – Del 2)

Revisors erklæring er på nuværende tidspunkt det eneste middel, som danske revisorer

anvender til, at kommunikere til eksterne regnskabsbrugere. Ændringer i indhold og form på

revisors erklæring gennem årene, beskrevet i afsnit 2.5, er sket for at forbedre

informationsværdien, men uden held til at fjerne forventningskløften.133 I første del af analysen,

blev det identificeret hvilke ansvarsområder, der er hovedårsagen til forventningskløften. Der

søges her at finde et svar på, om indholdet i revisors erklæring har betydning for

regnskabsbrugernes forståelse af revisor og dermed om revisors erklæring er rette middel til, at

uddanne regnskabsbrugerne.

I studie 2.2 undersøges regnskabsbrugernes forståelse af revisors erklæring. Respondenterne i

studiet startede med at få en række finansiel information omkring en virksomhed og blev

efterfølgende præsenteret for en af fire forskellige erklæringstyper uden modifikationer134.

Studie 2.2 er begrænset fra, at kunne generalisere ud fra, hvilket jævnfør afsnit 2.8 skyldes, at

MBA studerende ikke er vurderet som værende fuld repræsentative for en gennemsnitlig

regnskabsbruger. Specifikke forhold der anvendes til at konkludere ud fra, vil derfor blive

underbygget med andre studiers konklusioner. Nedenstående viser fire erklæringer uden

modifikationer indgår i studiet.

A. Den korte erklæring, hvor der udelukkende er en konklusion – (jævnfør afsnit 2.7 er den

anvendt i Danmark anvendt indtil 1996, se bilag 1).

B. Den korte erklæring, hvor der sammen med konklusionen er en beskrivelse af revisors

ansvar.

C. Den lange erklæring som indeholder konklusion, en beskrivelse af revisors samt

ledelsens ansvar (ISA700 fra før 2004, kan sammenlignes med den danske

revisionspåtegning fra 2003 – som ses i bilag 3)

D. Den lange erklæring, som indeholder konklusion, en beskrivelse af revisors samt

ledelsens ansvar og et afsnit omkring virksomhedens overholdelse af diverse national

lovgivning, udtalelse om ledelsesberetning mm.

Efter respondenterne læsning af erklæringen, skulle de svare på ti spørgsmål omhandlende

revisors ansvar, ledelsens ansvar, pålideligheden og nøjagtigheden af den finansielle

information, revisors uafhængighed samt virksomhedens evne til, at fortsætte som going

133 IAASB’s konsultationspapir side 4
134 Studie 2 Appendix A1-A4 til Studie 2
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concern. Disse ti spørgsmål er gengivet i bilag 9.135 Der er foretaget en T-test for at

sammenligne de fire forskellige gruppers besvarelser af de ti spørgsmål. Dette er foretaget med

hypotesebetragtningen H0: µ1 = µ2, hvis den beregnede P-værdi er større end 0,05 er hypotesen

sand og dermed har erklæringens indhold ikke betydning for respondenternes svar. Dette er

foretaget på alle spørgsmålene, alle grupperne imellem, P-værdi er alle steder større end 0,05,

hvorfor der ikke er signifikante forskelle i besvarelserne. Erklæringens indhold har således ikke

betydning for besvarelserne af de ti spørgsmål.

Denne konklusion fremkommer yderligere i studie 4 som i afsnit 2.8 er vurderet som et

pålideligt studie. De nedenstående tre forhold er vurderet og P-værdi er anvendt til, at se om

der er signifikant forskel i respondenternes holdning til de tre forhold efter respondenternes

læsning af den korte eller lange erklæring. I beregningen er valgt at bruge et gennemsnit af alle

respondentgruppernes svar.

1. Har revisor ansvaret for regnskabet: Besvarelserne fremgår ikke af studiet

2. Har virksomhedens ledelse ansvaret for regnskabet: P-værdi er lig 0,21136

3. Hvilken grad af pålidelig tilskrives regnskabet, når revisor har erklæret sig derpå137: P-

værdi er lig 0,38138

De to beregnede p-værdier er større end 0,05. Det betyder at nulhypotesen er opfyldt og derfor

at besvarelserne er ens, uanset om respondenterne har læst en kort eller lang erklæring.

De to ovenstående studier bekræfter hver især, at erklæringens indhold ikke påvirker

regnskabsbrugernes holdning til revisors rolle, ansvar og til hvilken grad af pålidelighed

erklæringen giver til den finansielle information.

4.1 – Gennemgang af udvalgte spørgsmål

Det er valgt, selvom erklæringen indhold ikke signifikant påvirker regnskabsbrugers holdning

til revisor, at fremhæve to forhold fra studie 2.2. De er udvalgt, fordi de er interessante i forhold

til at sammenligne indhold i erklæringen og regnskabsbrugernes forståelse.

Q1B: Responsibility for the preparation of the financial statements (Svar på en skala fra 1-7

hvor 1 = revisors ansvar og 7 = Ledelsens ansvar)

135 Studie 2 tabel 20
136 P-værdi er selv beregnet på baggrund af studie 4 tabel 6. [kort vs. lang erklæring: µ1 = 6,6947, Sx1= 0,6643, N1 =
226 µ2 = 6,5598, Sx2 = 0,8266, N2 = 214]
137 Studie 4 side 11 (Skulle vurderes på en skala fra 1-7 (1 er lig strongly disagree og 7 er lig strongly agree))
138 P-værdi er beregnet på baggrund af studie 4 tabel 7. [kort vs. lang erklæring: µ1 =4,1053, Sx1= 1,2511, N1 = 231 µ2

= 4,2096, Sx2 = 1,2716, N2 = 220]
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Erklæring Middelværdi Standard deviation T-statistic (P - værdi)139

A 5,91 1,799 (A – B) = 0,26
B 6,38 1,037 (B – C) = 0,23
C 5,95 1,704 (C – D) = 0,50
D 6,24 1,597 (D – A) = 0,45

Tabel 4.1 – Sammenligning af respondenternes svar på spørgsmål 1B140

Det er konkret beskrevet i erklæring B, C og D, at ledelsen har ansvaret for udformningen af

regnskabet og revisors ansvar kun er, at afgive en konklusion om, at regnskabet er retvisende. I

erklæring B og D er der et samlet afsnit om ledelsens og revisors ansvar, hvor der i erklæring C

er et afsnit for ledelsens ansvar og derefter et afsnit med revisors ansvar. Som det ses af

middelværdiberegningen har alle respondenterne uafhængig af erklæring ment, at det mere er

ledelsens ansvar at udforme regnskabet end det er revisors. Ved den beregnede P-værdi ses, at

der ikke er signifikant forskel på respondenternes svar afhængig af erklæringstype. Det kan

hermed konkluderes, at respondenterne (regnskabsbrugerne) godt ved, at det er ledelsens

ansvar at udforme regnskabet, som i Danmark er reguleret i Årsregnskabslovens § 8 og at det

ikke påvirker om ansvarsfordelingen eksplicit er beskrevet i revisorerklæringen eller ej. Samme

konklusion blev identificeret ved studie 4 ovenfor.

Et andet interessant spørgsmål er Q3: The financial statements give a true and fair view (Svar

på en skala fra 1-7, hvor 1 = Strongly disagree og 7 = Strongly agree)

Erklæring Middelværdi Standard deviation T-statistic (P - værdi)

A 5,13 1,380 (A – B) = 0,57
B 4,94 1,298 (B – C) = 0,64
C 4,79 1,244 (C – D) = 0,98
D 4,78 1,551 (D – A) = 0,35

Tabel 4.2 – Sammenligning af respondenternes svar på spørgsmål 3.141

Dette spørgsmål er besvaret i alle erklæringerne, hvor “true and fair view” er anvendt. Der er,

som skrevet, ikke en signifikant forskel på svarene, men alligevel er det interessant at den

korteste erklæring har den højeste middelværdi og den længste har den laveste. Hvilket også ses

ved at P-værdien er mindst (nærmest 0,05) i sammenligningen mellem A og D erklæringen.

Dette giver en indikation (omend ikke signifikant) på, at længden på erklæringen kan forvirre

regnskabsbrugerne til, at glemme konklusionen - den vigtigste del.

Ovenstående indikation på, at den korte erklæring giver en bedre pålidelighed er bekræftet i

studie 1.3. Otte australske analytikere skulle vurdere prisen på virksomhedens aktie før og efter

de havde en revisorerklæring til den udleverede finansielle information. Følgende tabel viser

139 Egen beregning
140 Studie 2 figur 21
141 Studie 2 figur 21
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hvordan graden af pålidelighed er til finansielle information uden eller med en

revisorerklæring. Vurderingen skulle gøres på en skala fra 0-10 (0 = ikke pålidelig, 10 =meget

pålidelig).

Kort erklæring (gns.) Lang erklæring (gns.)

Før respondenterne fik revisorerklæringen. 4,8 5,0

Efter respondenterne fik revisorerklæringen. 8,3 7,3

Tabel 4.3 – påvirkningen af indholdet i erklæringen på at sikre pålidelighed.142

Som det ses er pålideligheden til den finansielle information steget med 73 % ved den korte

erklæring og kun steget med 46 % ved den lange erklæring. Dog er ovenstående lavet som en

fokusgruppe undersøgelse og populationen er lille.143 Konklusionen kan derfor ikke anvendes til

at generalisere ud fra, men har samme resultat som studie 2.3 ovenfor.

Med disse to studier er der flere indikationer på, at revisors korte erklæring skaber mere

pålidelighed til regnskabet. Det kan formodes, at konklusionen er sådan, fordi udtrykket ”Give a

true and fair view” i den korte erklæring står øverst og i den lange erklæring står efter meget

andet information og derfor ikke lige så let bliver identificeret. Det kan være et argument for, at

rykke konklusionen øverste op i den lange erklæring. Dette retvisende billede er essentielt for

regnskabsbrugerne, hvilket i studie 2.3 er blevet bekræftet. Her blev respondenterne144 spurgt

om følgende:

In order of priority, which three elements of an auditor’s report they find most useful?145

Her svarede 89 ud af 120 respondenter, at revisors konklusion, om at regnskabet er retvisende,

er den vigtigste del af erklæringen.146 Eftersom konklusionen, således vurderes som den

vigtigste del, er det måske endnu et argument for, at lade den stå øverste i erklæringen.

I undersøgelserne tages ikke hensyn til respondenternes kendskab til revisors erklæring forud

for undersøgelsen. De der er uddannet inden for regnskab og de der har interesse for

regnskaber og revisors erklæring har en forudindtaget holdning til erklæringen. Det kan derfor

overvejes om studierne er biased, af en forudindtaget holdning hos de vidende respondenter.

Det kan have den betydning, at de i studierne udleverede erklæringer, ikke påvirker

respondenternes holdning.

142 Studie 1 side 9
143 Studie 1 side 9
144 Respondenterne er de samme som tog del i studie 2.1 og 2.2 det vil sige revisorer, reviderede enheder, finansielle
og ikke-finansielle regnskabsbrugere samt MBA studerende. (Ses i studie 2 tabel 22A)
145 Studie 2 side 152
146 Studie 2 side 153
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Det er hverken muligt i studie 2.2 eller 4, at se respondenternes svar sammenlignet med deres

uddannelsesbaggrund og erfaring inden for regnskab. Hvis ovenstående betragtning om

forudindtagede holdninger er sand, vil de ikke-vidende respondenter have mere volatile svar

afhængig af type af udleverede erklæring. Dette er interessant fordi, hvis der konkluderer ud fra

ovenstående gennemgang, så påvirker erklæringens indhold ikke regnskabsbrugernes

forventninger/holdninger til revisor. Dette giver i princippet grundlag for, at sløjfe alt andet end

revisors konklusion i erklæringen.

Hvis det forudsættes, at de vidende respondenter udelukkende besvare spørgsmålene med

udgangspunkt i deres viden om revisors virke fra læsning af erklæringer før i tiden, vil en

sløjfning af alt andet end konklusionen begrænse ”den næste generation” af regnskabslæseres

kendskab, fra netop de forhold, der på nuværende tidspunkt står i erklæringen.

Ovenstående kan delvis bekræftes ved nedenstående figur, der viser, at kendskabet til revisors

ansvar afhænger af, hvor tæt respondenten er på revisor. Nedenfor er lavet ud fra studie 2.1,

hvor respondenterne skulle svare på, om de 55 ansvarsområder er revisors ansvar. De

respondenter der enten har svaret forkert på dette eller ikke ved om hvert af de 55 delområde er

revisors ansvar, er de der udgør nedenstående procenter.

Figur 4.1 - De forskellige respondentgruppers andel af forkerte svar på revisors nuværende ansvar i UK (%)147

Som det tydeligt ses, er de ikke-finansielle regnskabsbrugere, de der bidrager mest til andelen

af de forkerte svar.

I forhold til diskussionen af respondenternes forudindtagede holdninger, skal det nævnes, at

dette kun kan gælde for de vidende-respondenter. Det vil sige for revisor og de finansielle

analytikere i studie 4 og for dele af MBA gruppen i studie 2.2. Disse udgør lidt over halvdelen i

147 Studie 2 tabel 6A
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begge studier. Den anden halvdel er uvidende respondenter, hvor udslag i holdning afhængig af

typen af udleverede erklæring burde være kommet til udtryk. Der er i ingen af studierne

sådanne udslag, hvorfor den formodede bias af forudindtaget holdninger må være lille.

Til sidst er det vigtigt at fremhæve, at erklæringen er anvendelig til sit grundlæggende formål,

nemlig at afgive en konklusion på regnskabet. Der er ikke et generelt ønske om at ændre på

erklæringen klare formulering i forbindelse med konklusionen. Dette er bekræftet af følgende to

dele af henholdsvis Danmarks rederiforenings høringssvar og DI’s høringssvar.

”It is of utmost importance to retain the unqualified audit notation”148

”If the regime is changed, the value of the audit opinion might decrease due to the fact, that

the opinion expressed by the auditor would send mixed signals. For instance, if the auditor

“nearly qualify” an audit opinion due to going concern, does the auditor then believe that the

business is going concern or not?”149

4.2 – Delkonklusion

Det er i det ovenstående afsnit identificeret, at indholdet i revisorerklæringen ikke påvirker

regnskabsbrugernes holdning til revisors ansvar og handlinger samt til pålideligheden og

nøjagtigheden af regnskabet. Det kan konkluderes, at revisorerklæringen ikke er det rette sted,

at oplyse brugerne om andet end konklusionen på regnskabet.

Det er yderligere identificeret, at den lange erklæring kan gøre regnskabsbruger forvirret. At

regnskabsbrugernes vurdering af, hvor meget pålidelighed erklæringen giver til den finansielle

information falder med længden af erklæringen. På baggrund heraf bør erklæringen kun

indeholde revisors konklusion på regnskabet og ikke den anden generiske information.

Der er en formodede bias omkring forudindtagede holdninger blandt de vidende respondenter.

Den har på ingen måde givet udslag i resultaterne fra studierne, hvorfor denne bias vurderes

minimal.

148 Høringssvar til Grønbogen fra Dansk Rederiforening side 2
149 Høringssvar til Grønbogen fra Dansk Industri side 8
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5 – ALTERNATIVE KOMMUNIKATIONSFORMER

(Analyse – Del 3)

Revisorerklæringens ændring fra kort til lang form kom internationalt set, blandt andet som en

konsekvens af undersøgelsen ”Conclusions and Recommendations” af Cohen Commission i

1978. Konklusionerne var, at regnskabsbrugerne havde manglende forståelsen for revisions-

processen, manglende kendskab til ansvarsfordelingen mellem virksomhedens ledelse og

revisor og ikke mindst blev det konkluderet, at erklæringen var for standardiseret og som

konsekvens heraf blev set symbolsk af regnskabsbrugerne.150

Revisorerklæringen blev ændret og siden da er erklæringen blevet tilføjet yderligere dele og er i

dag halvanden side lang.151 Det er paradoksalt, at revisors erklæring som i 1978 var det eneste

middel revisor havde til at uddanne regnskabsbrugerne, stadig er det eneste middel og at vi

næsten 35 år senere fortsat diskuterer løsninger på samme problem, nemlig at mindske

forventningskløften ved at uddanne regnskabsbrugerne.

Det andet paradoks er, at revisors erklæring ikke skal ses som et symbol og derfor ikke skal

være standardiseret, men samtidig ønskes, at erklæringen skal kunne sammenlignes på tværs af

sektor og nationalitet. Yderligere må den ikke miste sin klare ordlyd om konklusionen er

modificeret eller ikke. Dette paradoks kan illustreres med følgende to citater fra høringssvarene

til Grønbogen fra henholdsvis International Corporate Governance Network og Dansk Industri.

”For the purpose of investors’ investment decision making, further information on the audit

process (what the auditor actually did) and the quality of the financial statements (level of

conservatism in management accounting decisions, analyses of risks) should be included in

the audit report. This would make the audit report more meaningful, instead of a statement of

minimum value and too many disclaimers.”152

“…but would like to highlight that it is important that the general outline of the audit opinion

is identical (same headings etc.) and that the descriptions focus on the auditors work and

deliberations.”153

Det ses af ovenstående paradokser samt af anden del af analysen at revisorerklæringen ikke

nødvendigvis er rette sted at kommunikere for at mindske forventningskløften.

150 Studie 2 side 25-28
151 ISA700
152 Høringssvar til Grønbogen fra International Corporate Governance Network side 4
153 Høringssvar til Grønbogen fra Dansk Industri side 6-7



I denne del af analysen vil jeg diskutere alternativer til

som middel til at uddanne regnskabsbrugerne om revisors virke.

viden om de områder, som der i

forventningskløft, formodes det at kunne min

mere tilfredse. Jeg har valgt at opdele forbedringsmuligheder inden for tre kategorier

illustreret i nedenstående figur

5.1 – Ændringer i revisors erklæring

5.1.1 - Tilpasning af revisors erklæring

Der er i flere af studierne samt i høringssvarene til Grønbogen kommentarer om

erklæring er skrevet i et for svært sprog og erklæringen bør gøres mere forståelig. Som

eksempel kan gives Dansk Industri

” The language in the audit opinion should also be revisited, as the present phrasing

defensive and difficult to understand.”

Revisors erklæring kan derfor t

erklæring er i afsnit 4.1 vurderet som den vigtigste del i erklæringen, hvorfor det giver

at konklusionen skal stå først i revisors erklæring.

ændring dog påvirke regnskabsbrugerne til, i højere grad at skimme

del af erklæringen.

154 Egen tilvirkning
155 Høringssvar til Grønbogen fra Dansk Industri side 6
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The language in the audit opinion should also be revisited, as the present phrasing
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at anvende den nuværende erklæring

ed at regnskabsbrugerne får

identificeret skaber en

og på sigt gøre regnskabsbrugerne

Jeg har valgt at opdele forbedringsmuligheder inden for tre kategorier,

tration af de forskellige steder kommunikation kan ændres.154

Der er i flere af studierne samt i høringssvarene til Grønbogen kommentarer om, at revisors

erklæring er skrevet i et for svært sprog og erklæringen bør gøres mere forståelig. Som

The language in the audit opinion should also be revisited, as the present phrasing is very

Konklusionen i revisors

4.1 vurderet som den vigtigste del i erklæringen, hvorfor det giver mening,

Efter min bedste overbevisning, vil denne

den resterende generiske



5 – Alternative kommunikationsformer

60/108

5.1.2 – Brug af internettet med inspiration i engelske forhold

Alternativt kunne erklæringen nøjedes med at indeholde konklusionen og med inspiration i den

engelske model have resten af erklæringsindholdet på en internetside. Alternativt lade

erklæringen forblive som den er nu, men med yderlig forklarende materiale på internettet.

I England har man ikke valgt at fuldimplementere de nye clarity-standarder fra IAASB. Dette

kommer blandt andet til udtryk i UK-ISA700, hvor England har valgt en anden løsning.156

Revisors erklæring i England skal indeholde de samme overskrifter som en erklæring efter

ISA700.157 Eneste forskel er afsnittet ”Scope of the audit of the financial statement”, hvor de

engelske revisorer har mulighed for at henvise til the Auditing Practices Boards’ hjemmeside.158

På siden er der, med udgangspunkt i forskellige ISAer, følgende emner beskrevet inden de

forskellige typer af konklusioner bliver forklaret:

 Overall objective

 Compliance with ISAs (UK and Ireland) and APB’s Ethical Standards

 Other information in documents containing audited financial statements

 Communicating with those charged with governance

 Reporting on the financial statements159

Der er anvendt samme generiske termer, som der normalt er i erklæringen. Forskellen er, at der

er flere områder, der er forklaret og det er mere grundigt forklaret. En sådan hjemmeside kan

ikke være mere konkret eftersom erklæringer afgivet på alle typer af erhvervsvirksomheder, kan

henvise hertil. Jeg tror, at den helt uvidende regnskabsbruger vil have svært ved, at forstå alle

dele på siden, men en almindelig-vidende regnskabsbruger vil i højere grad få viden om, hvad

revisor har fokus på. Den største begrænsning, ved denne alternative form for kommunikation

er efter min mening, at regnskabsbrugerne aktivt skal gå ind og finde informationen. En

yderligere begrænsning er, at efter regnskabsbrugerne har været inde på hjemmesiden én gang

vil de højst sandsynligt ikke gå derind igen eftersom informationen ikke ændres.

Dette er problematisk i forhold til, at det i analysens første del viste sig, at selvom der eksplicit

står i revisorerklæringen, at revisor ikke erklære sig om effektiviteten af virksomhedens interne

kontroller, mente regnskabsbrugerne, at revisor gør det. Dette indikerer, at regnskabsbrugerne

156 Summary of the changes in the new ISAs (UK and Ireland):
http://www.frc.org.uk/apb/publications/isa/oct2009.cfm
157 UK ISA700 er her sammenholdt med ISA700
158 UK ISA700 (Revised): http://www.frc.org.uk/apb/publications/isa/oct2009.cfm
159 http://www.frc.org.uk/apb/scope/private.cfm
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ikke jævnligt læser erklæringen grundigt igennem og efter min mening vil det forhold også

gælde en sådan hjemmeside.

I studie 2.2 hvor respondenterne skulle svare på, hvad der kan fjernes fra erklæringen var der

25 %, der svarede, at alt bortset fra konklusionen kan fjernes. Dette er netop udtryk for, at den

resterende del ses som symbolsk, på grund af den generiske form. Dette er også bekræftet af

fokusgruppedeltagerne i studie 1.1. Hvor flere indikerede at de kun ser efter konklusionen i

erklæringen og aldrig læser resten.160

Et internetbaseret alternativ, som den engelske model er både god og risikofyldt. God i forhold

til, at visse forhold yderligere bliver forklaret. Risikofyldt i forhold til, om regnskabsbrugerne vil

anvende hjemmesiden og om informationen vil blive anset for generisk ligesom erklæringen nu

anses.

5.1.3 – Tilføjelse af virksomhedsspecifikke forhold i erklæringen

For at gøre erklæringen mindre generisk forligger der en mulighed for, at revisor i erklæringen

tilføjer virksomhedsspecifikke forhold. Det kunne være forhold om de væsentligste og mest

risikofyldte regnskabsposter, som revisor har identificeret og hvilke handlinger der er udført for

at adressere disse risici. At tilføje virksomhedsspecifikke forhold i erklæringen er blandt andet

nævnt, som et ønske til revisors erklæring i studie 2.3.161 Det er modsat hvad høringssvarene til

Grønbogen indikerer, som på ingen måde mener, at dette er den rette løsning. Kategoriseringen

af høringssvarene ses nedenfor.

Big Four162 Andre repræsentanter
fra professionen

Regnskabs-
aflægger

Brugerne

Skal erklæringen være
mere kvalitativ og skal
det negative syn på
erklæringer med
modifikationer ændres?

uenig uenig uenig uenig*

*I denne respondentgruppe på dette forhold er et begrænset antal høringssvar
Tabel 5.1 - Kategorisering af høringssvar på udvalgte dele.163

Risikoen ved at tilføje virksomhedsspecifikke forhold er, at erklæringen ikke holdes entydig og

klar og der er risiko for, at regnskabsbrugerne ikke kan identificere, om der er tale om en

modificeret eller ikke modificerede konklusion. Fordelen er, at erklæringen bliver mindre

generisk og regnskabsbrugerne i højere grad vil have incitament til at læse den.

160 Studie 1 side 6
161 Studie 2 side viii
162 Se fodnote 93-96 for hvilke enheder der udgør de fire kategoriseringer
163 Se en beskrivelse af kategoriseringen i afsnit 1.4. I Bilag 10 ses en tabel over hvad de forskellige grupper har svaret.
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Alternativt kunne holdningen til supplerende oplysninger i erklæringen, søges ændret. Der er et

ønske om mere information fra revisor, hvilket blev identificeret i afsnit 3.3, hvor otte ud af de

ti rimelige forventninger handler om, at revisor skal øge informationen i erklæringen. Hvis

erklæringen skal holdes ren, kunne virksomhedsspecifikke forhold164 beskrives i de supplerende

oplysninger. ISA706 giver mulighed for, at revisor kan nævne forhold som allerede er i

regnskabet, men er af en sådan vigtighed, at revisor specielt vil henlede brugernes

opmærksomhed herpå. Yderligere kan revisor henlede brugernes opmærksomhed på forhold

fra revisionen, som ikke er i regnskabet, men som er relevante for forståelsen af revisionen,

revisors ansvar eller revisors erklæring.

En supplerende oplysninger gør ikke, at regnskabet er forkert eller mangelfuldt, men udtrykker

blot væsentlige forhold som revisor ønsker at fremhæve. Derfor kunne supplerende oplysninger

godt anvendes i højere grad, uden brugerne så det som et rødt flag. Dette understreges af FSR i

deres høringssvar til Grønbogen:

”…it is possible to a greater extent than today to make use of an emphasis of matters

paragraph in the auditor's report. If there are special risks, uncertainties or critic sable

conditions, it is crucial that this is communicated clearly to the users of financial

statements.”165

Denne løsning vil i høj grad give regnskabsbrugerne mere, af den ønskede virksomheds-

specifikke information. Yderligere kan den give brugerne et større kendskab til den udførte

revision. For at dette lykkes sætter det krav til, at revisor skal anvende muligheden og beskrive

forhold heri, som ses relevante for brugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller

revisorerklæringen.

Det er vanskeligt, at vurderer hvorvidt brugen af supplerende oplysninger vil mindske

forventningskløften, men jeg mener, at såfremt samfundets holdning ændrer sig, vil dette være

en god alternativ kommunikationsmetode. Dog med forbehold for, at brugerne ikke vil finde

informationen dybdegående nok. Hvis ikke samfundet ændrer holdning eller hvis kun dele

ændre holdning til, at en supplerende oplysning ikke nødvendigvis er et rødt flag, kan denne

metode skabe misforståelser hos regnskabsbrugerne og måske få fatale konsekvenser i

regnskabsbrugernes holdning til virksomheden.

Der kan samtidig argumenteres for, at denne løsning er svær at lave objektiv, derfor kan

kvaliteten heraf blive forskellig afhængig af revisor og blive svær at sammenligne på tværs af

erklæringer.

164 Se eksempler herpå i tabel 3.1 og 3.2.
165 Høringssvar til Grønbogen fra FSR side 7.
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5.2 – Ændringer i revisors øvrige kommunikation

Nedenfor vil blive diskuteret en række forskellige former for kommunikation, som på

alternative måder kan mindske dele af forventningskløften.

5.2.1 – Tilføjelse af en begrundelse for, hvordan revisors erklæring er afgivet med

inspiration i den franske model

For at imødekomme regnskabsbrugernes ønske om mere information om den udførte revision

kan der med inspiration i den franske lovgivning overvejes tilføjelsen af afsnittet ”Justification

of Assessements”. Revisor redegøre i dette afsnit for grundlaget for, at kunne afgive den

respektive konklusion. De franske revisorer henviser i vurderingsafsnittet, til de enkelte

væsentlige dele i regnskabet og beskriver derefter overordnet set, hvad der er foretaget af

handlinger.166 Følgende eksempel kan gives:

” The following consolidated financial statements captions have been valued in an uncertain

context:

 intangible assets and Property, Plant and Equipment (notes 2-L and 12),

 investments in associates (notes 2-L, 13 and 14),

 second-hand vehicles held in inventories and leased vehicles recorded in property,

plant and equipment or inventories, depending on the term of the related contracts

(notes 2-G, 11-B and 15),

 sales financing receivables (notes 2-G and 16),

 deferred tax assets (notes 2-I and 9).

For all the items detailed above, we assessed the appropriateness of the accounting rules and

methods applied and disclosures provided in the notes to the financial statements; we

reviewed the consistency of the underlying assumptions, the quantified impact thereof and

available documentation and assessed on this basis the reasonableness of estimates made.”167

Denne opsætning minder delvis om den metode, som den danske revisionsprotokol er opbygget

efter (diskuteres i 3.5.2.2) – dog skal erindres, at revisionsprotokollatet kun er til

virksomhedens interne brug. Spørgsmålet er, om det giver regnskabsbrugerne den

tilstrækkelige information. I dette eksempel på den franske erklæring, er der henvist til fem

forskellige balanceposter, som alle er revideret med den ovenstående metode. I den franske

erklæring står konklusionen først og regnskabsbrugerne kan nøjedes med at læse denne. Jeg

166 Dette kommer fra et møde hos IAASB, hvor en repræsentant fra Frankrig præsenterede den franske model:
http://www.ifac.org/IAASB/Meeting-FileDL.php?FID=6046,%20and
167 http://www.ifac.org/IAASB/Meeting-FileDL.php?FID=6046,%20and
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mener i bund og grund, at ovenstående også er en form for generisk forklaring, dog med rette

sidehenvisninger til virksomhedens årsregnskab. Naturligvis bliver de væsentlige

regnskabsposter, i dette eksempel de væsentligste skønsposter, udpeget af revisor. Modellen

giver mere information til regnskabsbrugerne end den nuværende erklæring. Men fraser som ”

reviewed the consistency of the underlying assumptions” kan måske for regnskabsbrugerne

være mange ting, hvorfor de lidt ukonkrete handlinger ikke får samme værdi, som hvis de var

gjort håndgribelige og forståelige for regnskabsbrugerne.

5.2.2 – Offentliggørelse af revisionsprotokollen

I Danmark har vi historisk anvendt revisionsprotokollen (tidligere detailreguleret i RS265) med

krav fra revisorloven om, at revisor skal føre en revisionsprotokol til den øverste ledelse i

virksomheden. Revisor skal blandt andet i protokollen beskrive arten og omfanget af de udførte

handlinger samt konklusionerne her på, som har ledelsesmæssig interesse.168

Eftersom at alle væsentlige og risikofyldte forhold og revisors handlinger herpå kommer i

protokollen, kan det overvejes, om denne kan imødekomme regnskabsbrugernes efterspørgsel.

Spørgsmålet er, om protokollen er formuleret i et pædagogisk sprog og er beskrivende nok til, at

regnskabsbrugerne kan forstå meningen med de forskellige dele eller det i høj grad vil give

anledning til misforståelser. I protokollen bliver der tit i summarisk form beskrevet hvilke

handlinger, der er udført på væsentlige eller risikofyldte poster som også indgik i den franske

model ovenfor. Der bliver tit refereret til virksomhedsspecifikke forhold uden nærmere

beskrivelse, som for en udenforstående vil være svære at forstå. Hvis protokollen skulle gøres

officiel tilgængelig, ville revisor skulle øge forklaringerne i den, for at gøre den forståelig for

regnskabsbrugerne. Yderligere kan det formodes, at ledelsen i højere grad vil påvirke revisors

beslutning om hvad der skal i protokollen, eftersom risikoen for, at virksomhedens omdømme

påvirkes, vil øges. Til sidst kan det overvejes om denne alternative form forvrider

ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor. Jeg mener ikke der er tale herom eftersom, at

protokollen beskriver revisionsrisikoen, som ikke nødvendigvis er det samme som

virksomhedens risici.

5.2.3 – Øge den offentlige interesse for revision /Hjemmeside med nyttig

information til regnskabsbrugerne

Uden en tilpasning af revisorerklæringen, kunne en hjemmeside af FSR alligevel laves. En side

hvor der på dagligdags dansk blev forklaret, hvorfor der er revision i Danmark og hvilken rolle

og ansvar revisor har. Der kunne med videoseancer blive forklaret forskellige

168 RL § 20
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regnskabsområder, hvilke risici der som regel er på disse og hvilke handlinger revisor foretager

for, at imødekomme disse risici.

I afsnit 4.1 samt i tabel 3.5 blev det identificeret, at en tredjedel af de samlede urimelige

forventninger vedrører besvigelser. Jeg mener, at dette område især er essentielt at tænke

alternativ kommunikation omkring, på grund af den store offentlige bevågenhed. På

hjemmesiden kunne man tage udgangspunkt i de udmærkede formuleringer, der blandt andet

er i ISA240 nr. 6:

”Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser er større end

risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation som følge af fejl. Dette skyldes, at

besvigelser kan indebære sofistikerede og omhyggeligt organiserede tiltag udformet for at

skjule dem, såsom forfalskninger, bevidst undladelse af at registrere transaktioner eller

bevidstafgivelse af fejlagtige oplysninger til revisor.”

En standard som ISA240 forklarer på pædagogisk vis problematikken for revisor i, at opdage

besvigelser og hvad revisors ansvar er i relation hertil. Hvis regnskabsbrugerne læste og forstod

denne standard, kan det formodes at forventningskløften på dette område ville blive minimeret.

En alternativ løsning kunne være videoseancer på internettet, som på pædagogisk vis, kunne

forklare revisors ansvar og handlinger i forbindelse med besvigelser både ved hjælp af konkrete

eksempler og ved at tegne modeller. Altså en anvendelse af internettets muligheder til at

uddanne de ikke-vidende regnskabsbrugere. DI forslår brugen af internettet på side 6 i deres

høringssvar til Grønbogen:

“…the audit methodology should be better explained to the public and the users. However, this

explanation should not be included in the audit opinion. Instead the Commission and the

auditors should focus on explaining the concept of an audit, for instance by providing

explanations on the Commission website, or have more in depth explanations elsewhere on the

internet.”

Det kunne også være en alternativ video om besvigelser. En video hvor det ironisk eller med

anden form for humor blev illustreret med ekstreme tilfælde på besvigelser, hvordan revisor

ikke har en chance for at opdage disse.

Problemet med anvendelsen af hjemmesider er, hvordan regnskabsbrugerne og offentligheden

får kendskab og ikke mindst interesse herfor. Der kunne naturligvis være en henvisning til

hjemmesiden i alle erklæringer. Alternativt kunne FSR lave en markedsføringskampagne med

gode og sjove slogans, hvor de henviste til denne hjemmeside med et fængende og sigende navn
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fx RevisorInfo.dk. Eller med inspiration i Wulffmorgenthaler lave en humørstribe med

revisorbudskaber, naturligvis med henvisning til hjemmesiden, hvor alle humørstriberne også

kunne være. Humørstriben kunne også distribueres med viral markedsføring, hvem har ikke

fået ”kontorhumor-mails” i minutterne efter frokostpausen?

En anden måde at øge kendskabet til revisor er, hvis revisor kom mere i medierne. Det kan

undre hvorfor revisor ikke i højere grad bliver anvendt som ekspert i en krisetid, hvor mange

virksomheder går konkurs uden modificerede konklusioner? Og hvorfor bliver revisor ikke

anvendt som ekspert i besvigelsessager? Revisor kunne forklare hvilke handlinger man normalt

udfører på de kritiske regnskabsområder og hvorfor det er så svært, at opdage besvigelser i

almindelige revisioner.

En alternativ løsning kunne være, at udtale sig mere eksplicit i konkrete besvigelsessager.

Revisor kunne i den sammenhæng udtale sig om de handlinger, der i den konkrete sag er

foretaget, for at give revisionsoverbevisning på de relevante regnskabsområder. I IT Factory

sagen fik KPMG meget kritik af, ikke at udtale sig. Der blev sagt, at tavsheden udelukkende vil

skabe et tomrum til regnskabsbrugernes fantasi om, hvor revisor har lavet fejl. 169

Revisor har naturligvis jævnfør revisorlovens § 30 tavshedspligt og i store sager, hvor der er

politiefterforskning, skal revisor også overholde den pålagte tavshedspligt fra politiet. Men

revisor må kunne forklare sig og beskrive, hvor revisors ansvar er og hvad det kan sætte af

begrænsninger. Seniorpartner fra KPMG valgte i IT Factory sagen, at udtale sig senere hen i et

længere interview på DR og var med til en paneldebat om sagen sammen med kurator i boet og

statsadvokaten fra særlig økonomisk kriminalitet.170

Det er vanskeligt at måle, hvilken værdi det har, at revisor udtaler sig i disse sager. Alt andet

lige giver det offentligheden en forklaring, at forholde sig til og om de tror den er sand eller

falsk, kan man ikke vide. Jeg mener, at det er mest korrekt, at revisor udtaler sig i

besvigelsessager. At revisor forklarer sig og på den måde hjælper til at uddanne offentligheden

i, hvad revisors rolle er, både i besvigelsessager, men også helt generelt.

169 http://www.jv.dk/artikel/566428:Business--Eksperter--Revisor-skal-ud-af-busken-i-IT-Factory-sag
170 http://connect.asb.dk/event/id/150161/IT-Factory--Hvad-gik-der-galt-Hr-historien-fra-3-vinkler.htm +
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/12/22/162620.htm
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5.3 - Ændringer i kommunikation fra Revisionskomiteen/ ledelsen

5.3.1 – Tilpasning af ledelsesberetningen

I afsnit 5.1.3 blev muligheden for, at revisor tilføjer virksomhedsspecifikke forhold i

erklæringen diskuteret. I den sammenhæng blev det identificeret, at dette uønskeligt vil påvirke

ansvarsfordelingen mellem virksomhedens ledelse og revisor. Et alternativ for, at

regnskabsbrugerne får den virksomhedsspecifikke information er, at ledelsen forbedre og øger

informationen i ledelsesberetningen. Ledelsesberetningen skal anses som en

kommunikationsform som øger værdien for virksomhedens eksterne interessenter. Den skal

anvendes til, at supplere de finansielle informationer med yderligere forklaringer og hændelser

der ligger til grund for informationerne. Ledelsen skal se ledelsesberetningen som en mulighed

for, at give regnskabsbrugerne en analyse af virksomheden set gennem ledelsens øjne.171 Ved at

ledelsen øger fokus på den værdi de kan give brugerne gennem ledelsesberetningen bliver den

også bedre og brugerne vil måske få meget af den efterspurgte information.

Revisors ansvar i relation til andre oplysninger i årsregnskabet er detailreguleret i ISA720.172

Der står at revisors konklusion ikke dækker disse andre oplysninger, men at revisor læser disse

oplysninger og sikre konsistens for, at sikre troværdigheden til det reviderede regnskab.173

Spørgsmålet er om det er tilstrækkelig pålidelighed, at revisor ”kun” sikre konsistens,

alternativt kunne revisor afgive en anden erklæring med sikkerhed på ledelsesberetningen. I

Danmark var det lovpligtigt at revidere ledelsesberetningen indtil 2008.174 De primære grunde

til, at revisionspligten blev fjernet fra ledelsesberetningen var for, at nærme sig den

internationale regulering samt for at mindske danske virksomheders administrative byrde.175

Hvis kravet blev tilføjet igen, ville det være i ISAerne og derfor vil alle de europæiske lande have

samme byrde. Det vurderes, at dette alternativ er udmærket til, at imødekomme

regnskabsbrugernes behov for virksomhedsspecifik information uden, at ændre på

ansvarsfordelingen mellem virksomhedens ledelse og revisor.

5.3.2 – Øge transparensen i revisionskomiteens arbejde

Et alternativ til en øget kommunikation gennem ledelsesberetningen kan være at gøre møder

mellem revisionskomiteen og revisor offentlige eller ligge mødereferater på virksomhedens

171 Revision og Regnskabsvæsen 2010/9 ”Ledelsesberetning i strategisk perspektiv” af Jens Frederiksen m.fl.
172 ISA720 nr. 1
173 I Danmark er det endnu muligt at lade ledelsesberetningen indgå i revisionen af regnskabet, denne mulighed
forsvinder med den formodentlige implementering af ISAerne som gældende fra EU standarder.
174 I ÅRL § 135, stk. 5 blev tilføjet ”Revisionspligten efter stk. 1, 1.pkt., omfatter ikke ledelsesberetningen…”
175 Publikation fra EY:
http://ey.mobi/Publication/vwLUAssets/aaendring_af_aarsregnskabsloven_0608/$file/Aendring_af_aarsregnska
bsloven_0608.pdf
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hjemmeside (godkendt af revisor). Der er i Danmark krav om en revisionskomiteen for

børsnoterede virksomheder. Komiteens opgaver er jævnfør Revisorlovens § 31, stk. 2 at

overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, virksomhedens interne kontrolsystem, den lovpligtige

revision af årsregnskabet og kontrollere revisors uafhængighed. Det vil sige revisionskomiteen

har en indsigt omkring revisionen og de fejl/mangler, der er identificeret, som komiteen ville

kunne kommunikere til regnskabsbrugerne og derved give dem noget af den efterspurgte

information. Yderligere kan denne information tilpasses virksomhedens andre offentliggørelser

i layout og tænkes værdiskabende i stedet for begrænsende. Kommunikationen kan gøres

værdiskabende ved komiteen fx grundigt forklarer regnskabsbrugerne, hvilke kontroller

virksomheden har og hvordan revisor har udtalt sig herom og hvad kontrollerne adressere af

risici. Hermed gives der grobund for, at brugerne får en øget tillid til virksomheden generelt.

I høringssvarene til Grønbogen mener både kategorien Big Four og de andre repræsentanter for

professionen, at det vil være fordelagtigt at revisionskomiteen kommer med en øget

kommunikation til regnskabsbrugerne.176 Den Nordiske Revisorforening skriver således:

” It is possible that users could benefit from more disclosure of risks, judgments and estimates

which are essential elements of the audit process and often are the most important discussion

topics between auditors and audit committees. Some form of audit committee or corporate

reporting on these topics could be beneficial to users.”

Det er vurderet, at være et godt alternativ til, at give brugerne viden om både virksomheden og

den foretagne revision, at lade komiteen udtale sig. En god mulighed kunne alternativt være at

revisionskomiteens beskrivelse var et afsnit i ledelsesberetningen.

5.3.3 – Videoseancer

Et sidste alternativ til ledelsens kommunikation kunne være en form for virtuelle

investormøder. Virksomhedens ledelse kan til disse forklare årsregnskabet, forklare hvilke

væsentlige ændringer der fx har været i regnskabspraksis sammen med væsentlige og

skønsrelaterede regnskabsposter. Denne form kunne alternativt laves sammen med revisor,

hvor revisor kunne forklare, hvilke revisionshandlinger der er udført på de respektive

væsentlige regnskabsposter og hvorfor revisor fx er enig i ændringer i regnskabspraksis og hvad

sådanne ændringer har af betydning. Ved at gøre det som en videoseance giver det mulighed

for, at revisor kender informationen og derfor på forhånd kan ”erklære sig enig” i de forhold

som ledelsen vælger at bringe op i seancen. Til forskel fra fysiske investormøder, som mange

virksomheder afholder i forbindelse med offentliggørelsen af deres års og halvårsregnskaber, er

176 Se bilag 10, hvor kategorisering af høringssvarene ses.
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der ikke uforudsigeligheder for revisor. Videoseancer vil desuden kunne gøres med

dybdegående og struktureret fordi det ikke er ”direkte sending”.

5.4 - Delkonklusion

I de ovenstående tre afsnit er der mange alternativer til, hvordan forventningskløften kan

mindskes ved alternative kommunikationsformer. I nedenstående figur er disse ridset op i

punktform for at skabe et overblik.

Figur 5.2 – Oversigt over alternative kommunikationsformer.177

Der har de sidste 35 år været en diskussion af, hvordan forventningskløften skal mindskes og

det eneste, der overordnede set er blevet gjort, er at tilføje forhold til revisors erklæring. Jeg

mener, at det er tid til at tænke anderledes og til at anvende kommunikationsteori for at finde

frem til, hvordan regnskabsbrugerne afkoder kommunikation. Tid til at bruge internettets

mange muligheder, som dette afsnit i høj grad også ligger op til.

177 Egen tilvirkning

Alternativer til at forbedre kommunikationen til regnskabsbrugerne for at mindske
forventningskløften

Ændringer i
revisorerklæringen

1) Tilpasse sproget i
erklæringen.
2) Kun en konklusion, resten
på internettet.
3)Samme indhold som nu,
men mere forklarende på
internettet.
4)Konklusionen flyttes
øverste i erklæring.
5) Tilføjelse af
virksomhedsspecifikke
forhold i erklæringen.

Ændringer i revisors
kommunikation

1) Revisionsprotokollen
offentliggøres
2) Revisors deltagelse i
virksomhedens videoseancer, hvor
revisor kan forklare dele af den
udførte revision.
3) Etablere en hjemmeside til
oplysninger om revision.
4) Anvendelse af revisor som
ekspert i medierne.
5) Opfordre til debat om revision,
øge interessen og dermed
kendskabet til revision.
6) Anvende humor

Ændringer i
kommunikation fra
Revisionskomiteen/

ledelsens

1) Tilføje information samt et
afsnit udført af
revisionskomiteen i
ledelsesberetningen.
2) Offentliggøre referater fra
revisionskomiteens møder
samt af kommunikation med
revisor.
3)Lave videoseancer om
virksomhedens risici mm.
(revisor godkender evt.
denne)
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6 – VALG AF KOMMINIKATIONSFORM TIL MINIMERING AF

FORVENTNINGSKLØFTEN

(Analyse – Del 4)

I analysens første del blev der identificeret en række områder, som regnskabsbrugerne ønsker

revisor tager ansvaret for. Alle disse områder kan fordeles på nedenstående to kategorier.

1. Et ønske om en bedre forståelse af revisors rolle og ansvar samt hvad en revision består

af.

2. Et ønske om mere virksomhedsspecifik information.

Yderligere blev der stillet spørgsmålstegn ved opgørelsen af forventningskløften. Det har den

konsekvens, at delområderne kan gradueres i forhold til, hvor kritiske de er, for tilliden til

revisor. Denne graduering er essentiel for, at finde den mest optimale kommunikationsform til

mindskning af kløfterne. Jo mere kritiske områderne er, jo mere vil det kræve at ændre

brugernes opfattelse fordi delområdet vil være grundlæggende misforstået af brugerne. De ikke-

kritiske delområder vil ofte være en kombination af, de ikke-finansielle brugers manglende

viden om revisor og det faktum, at det er gratis at svare ja til, at et delområde bør være revisors

ansvar. Det formodes derfor, at brugerne på de ikke kritiske delområder ”bare” skal have af

vide, at det respektive område ikke er revisors ansvar. Hvor kommunikationen ved de kritiske

delområder, skal ændre ved brugernes grundlæggende opfattelse og derfor kræver mere

rationel forklaring.

6.1 – Graduering af forventningskløften

Nedenfor vil den overstående graduering blive opsummeret fra analysens del 1. Samtidig vil

kategoriseringen bliver tildelt de forskellige områder jævnfør ovenfor.

6.1.1 – Deficient performance

Værst for tilliden er i princippet eksisterende ansvarsområder, hvor revisor ikke præstere

tilstrækkeligt. Hvis brugerne gang på gang oplever, at revisor ikke præstere tilstrækkeligt, kan

det formodes, at brugerne til sidst ikke tror på revisors evne og dermed ikke kan have tillid til

de regnskaber revisor erklærer sig om. Denne del af kløften er på baggrund af størrelsen (3 %)

fravalgt at se på.
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6.1.2 – Kritiske delområder af deficient standards

Næstværst for tilliden til revisor, er de to kritiske delområder af deficient standards. Det er de

delområder hvor ”de vidende” brugere178 både mener revisor bør have ansvaret og uberettigede

mener, det er revisors eksisterende ansvar. Den kløft udgør 12 %179 af den samlede kløft og

består af

1. Pligt til at rapportere ledelsens regnskabsmanipulation til myndighed

 Kategori 1

2. Erklære sig om effektiviteten af virksomhedens interne kontroller

 Kategori 2

6.1.3 – Ikke-kritiske delområder af deficient standards

Herefter kommer de ikke-kritiske områder af deficient standards. Disse består af de delområder

som er, af ”de vidende” brugere, vurderet som områder revisor bør have ansvaret for. Disse

områder er mere kritiske end den sidste kategori og det skyldes, at det er områder hvor revisors

primære” kunder” (de vidende brugere) har ønsket at revisor tager ansvar. Disse delområder

øger ikke mistilliden til revisor, men påvirker de vidende brugeres bedømmelse af hele

professionen. De otte områder udgør 33 %180 af den samlede kløft og kan kategoriseres som

nedenfor

1. Udvidelse af revisors scope (2.25a, 2.29a). I forhold til, at erklære sig om al information

i regnskabet og finansiel information lagt på internettet.

 Kategori 1

2. Garantere nøjagtighed (2.23) af virksomhedens budgetter.

 Kategori 1

3. Besvigelser (2.12b) i forhold til, at oplyse om tyveri fra ikke-ledende medarbejder i

erklæringen.

 Kategori 2

4. Øget information i erklæringen (2.26iia, 2.28a, 2.30b) om virksomhedens overholdelse

af alle ”god samfundsledelses regler”, om virksomhedens procedure til at identificere

finansielle risici, om problemer identificeret under revisionen inkl. uenigheder med

ledelsen.

 Kategori 2

178 Regnskabsaflægger og de finansielle regnskabsbrugere
179 Er beregnet ud fra figur 11a i studie 2, hvor deficient standards udgør 45 % af den samlede kløft og disse to
områder udgør 27 % af deficient standards.
180 Er beregnet ud fra figur 11a i studie 2, hvor deficient standards udgør 45 % af den samlede kløft og disse otte
områder udgør 73 % af deficient standards
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5. Rapportere til en offentlig myndighed (2.5a) hvis der er tvivl om virksomhedens going

concern.

 Kategori 1

6.1.4 – Ureasonable expectations

Til sidst kommer de urimelige forventninger, som heller ikke er vurderet kritiske for revisors

samlede tillid. Dette skyldes at forskellen mellem de urimelige forventninger og de ikke-kritiske

delområder, er tilføjelsen af de ikke-finansielle regnskabsbrugere til populationen der skal

definere kløften. Disse 21 delområder udgør 52 % af den samlede kløft og er kategoriseret

nedenfor

1. Udvidelse af revisors scope (2.1, 2.22 og 2.29b), i forhold til udformning af regnskab,

revidere halvårs regnskab samt revidere information der ligger på nettet.

 Kategori 1

2. Garantere nøjagtighed (2.2, 2.4) i forhold til, at garantere at hele regnskabet er nøjagtigt

samt at virksomheden er sund.

 Kategori 1

3. Rapporter til offentlig myndighed (2.7) om overholdelse af skatteregler.

 Kategori 1

4. Besvigelser (2.9a, 2.9b, 2.11a, 2.11b, 2.12a, 2.14b og 2.15b) i forhold til, at revisor skal

øge opdage, rapportere til offentlige myndigheder samt i erklæringen.

 Kategori 1

5. Øget information i erklæringen (2.18b, 2.19, 2.20, 2.21, 2.26ia, 2.26ib, 2.27b, 2.28b), om

effektiviteten af ikke-finansielle kontroller, om it-systemerne, om den ikke-finansielle

performance. Oplyse om effektiviteten og dygtigheden af ledelsen og administrationen

og deres procedure til identifikation af operationelle risici og til sidst sikre at

virksomheden overholder dele af ”god selskabsledelses regler”.

 Kategori 2

6.2 – Tilpasning af kommunikationsform til minimering af kløften fordelt

på kategorier

Alle ansvarsområder er som det ses ovenfor opdelt i de to kategorier og disse to vil som

udgangspunkt blive anvendt til, at vurdere hvilke kommunikationsformer, der er bedst egnet til

at imødekomme brugernes efterspørgsel. Dette er set samlet ligegyldig hvilken del af

forventningskløften delområdet vedrører. Der bør dog tilføjes, at jo mere kritisk delområdet er,

jo mere vil det kræve at ændre brugernes opfattelse. De to kritiske delområder er efter

brugernes bedste overbevisning revisors ansvar og derfor vil det ikke være nok ”bare at



6 – Valg af kommunikationsform til løsning af forventningskløften

73/108

fortælle” dem at det ikke er revisors ansvar. Der skal forklares måske med udgangspunkt i

regulering eller i andre rationelle forhold, hvorfor området ikke er revisors ansvar. Modsat vil

holdningen til de urimelige (ikke-kritiske) delområder kunne ændres med overfladisk

oplysning.

6.2.1 – Kommunikation til at imødekomme kategori 1 ønsker

I et ønske om mere information om revisor rolle, ansvar og udførte handlinger er det i

analysens del to identificeret, at revisors erklæring ikke er stedet, at give denne information. På

baggrund heraf vurderes det heller ikke, at kommunikation skal gives i endnu et andet

traditionelt tekstdokument. Kategori 1 delområder, vil blive behandlet med udgangspunkt i, at

revisors nuværende ansvar ikke skal ændres, men brugerne i stedet skal informeres om, at

delområderne ikke er revisors ansvar og hvorfor de ikke er det.

Dette skal gøres ved, at skabe en større offentlig interesse for revisor. Lade FSR lave en

kampagne om revisor rolle, lave en hjemmeside hvor der delvis med humor og selvironi bliver

forklaret, hvad revisors rolle er og ikke mindst hvad revisors begrænsninger er, da det i høj grad

handler om at lade brugerne forstå en revisions begrænsninger. Interessen for revision kunne

også komme ved at lave en humør-stribe – noget der på grund af det var sjovt fangede

offentlighedens interesse på en naturlig måde og derfor gav ”en naturlig indlæring”.

Ovenstående vil være perfekt til, at oplyse om

 Hvorfor revisor ikke skal rapportere til en offentlig myndighed om ledelsens

regnskabsmanipulation, om manglende opfyldelse af going concern forudsætningen og

om overholdelse af skatteregler. Oplyse om at dette blandt andet skyldes at der revideres

efter et væsentlighedsbegreb og skyldes der ønskes at bibeholde ansvarsfordelingen

mellem revisor og ledelsen.

 Hvorfor revisor ikke, blandt andet på grund af ansvarsfordelingen, samt revisors

primære rolle, skal erklære sig om al information i regnskabet, eller om finansiel

information der ligger på internettet, hvorfor revisor ikke skal udforme virksomhedens

regnskab eller revidere halvårsregnskabet.

 Hvorfor revisor ikke sikrer nøjagtighed af virksomhedens budgetter eller at

virksomheden generelt er sund fordi der er for mange ubekendte faktorer, hvorfor

denne vurdering sjældent vil kunne laves med høj grad af sikkerhed.

 Og ikke mindst revisors begrænset ansvar i forhold til at opdage og rapportere på

besvigelser. Forklare om ansvarsfordelingen og begrænsningerne i en revision for at

opdage dette.
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Det er vigtigt at acceptere at en sådan hjemmeside ikke vil være fuldstændig og det er ikke

tiltænkt som at være en tjekliste for hvad revisor skal lave. Men tænkt som information der er

god at have om revisor.

6.2.2 - Kommunikation til at imødekomme kategori 2 ønsker

I ønsket om mere virksomhedsspecifik information er dette ledelsens ansvar og det skal

forblive ledelsens ansvar for at bibeholde revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Brugernes krav herom kan imødekommes med en bedre ledelsesberetning. For at denne skal

blive bedre og mere informativ skal virksomhedens ledelse forstå, hvilken værdi den kan skabe

og se incitamentet i at lave den god.

For at efterkomme brugernes efterspørgsel efter oplysninger om virksomheden samt efter

oplysninger om konkrete risici identificeret i revisionen, kan der tilføjes et afsnit i

ledelsesberetningen hvor revisionskomiteen oplyser om disse forhold.

Revisionskomiteen har ofte stor information, om den udførte revision og de behandler

revisionsprotokollen og vil derfor kunne lave et værdifuldt afsnit herom. For at sikre, at den

information virksomheden giver er pålidelig bør revisor erklære sig herom. I afsnit 4.1 blev det

identificeret at revisionserklæringen kun skal indeholde revision af regnskabet, hvor alt andet

skal sikres med en anden erklæring med sikkerhed.

I ledelsesberetningen skal der dermed oplyses om effektiviteten af virksomhedens interne

finansielle kontroller, de ikke-finansielle kontroller samt it-systemerne. Om effektiviteten og

dygtigheden af ledelsen og administrationen samt deres procedure til identificering af

operationelle risici. Der skal oplyses om besvigelser identificeret under revisionen samt andre

væsentlige forhold og uenigheder med ledelsen under revisionen. Til sidst om overholdelsen af

alle ”god samfundsledelses regler”.

Det er mange forhold brugerne har ønske om virksomheden skal oplyse om, dog vil alle krav

ikke være lige relevante for alle typer og størrelser af virksomheder. Revisors arbejde for at

kunne give en erklæring med høj grad af sikkerhed vil være omstændigt og derfor give en

omkostning til virksomheden for revisors udførte arbejde.

Alternativet til, at oplyse brugerne om denne information er, at acceptere de ikke-kritiske

delområder eksisterer. Acceptere at primært de ikke-vidende regnskabsbrugere, som hverken

har direkte eller indirekte berøringsflade med revisor, gerne må mene, at visse områder bør

være revisors ansvar.



7 - Konklusion

75/108

7 - KONKLUSION

7.1 – Forventningskløften

Forventningskløften består af tre dele, deficient performance, deficient standards og

unreasonable expectations. Disse udgør empirisk set henholdsvis 3, 45 og 52 % af den samlede

forventningskløft.

Kløfterne er opgjort ud fra en antagelse om, at jo længere regnskabsbrugerne er fra revisor, jo

mere urimelige bliver deres forventninger til revisor og jo mindre kritiske er deres holdning for

den samlede tillid til branchen. Den første del af kløften – deficient performance - består kun af

3 % (5 delområder) og en del af disse skyldes, at brugerne ikke har kendskab til revisors udførte

handlinger.

Deficient standards består af ti delområder, hvoraf kun to er vurderet kritiske for tilliden til

revisor. Disse områder er defineret ved, at de to primære regnskabsbrugere181 uberettiget

mener, at områderne er revisors ansvar. Disse to områder er essentielle er fjerne fra den

samlede forventningskløft, eftersom de påvirker tilliden til revisor i meget negativ grad.

De resterende otte delområder af deficient standards, vedrører de primære regnskabsbrugers

holdning til, hvad der bør være revisors ansvar. Disse områder er ikke på samme måde kritiske

for den samlede forventningskløft, eftersom brugerne ved, revisor ikke skal udføre de

respektive områder. Denne del påvirker i stedet, de primære brugeres generelle holdning til

branchen. De skaber en uforståelighed fra brugerne om, hvorfor branchen ikke skal udføre

disse områder – og dette er ikke ønskeligt for branchen, eftersom disse brugere er revisors

primære berøringsflade.

Den sidste del af forventningskløften, unreasonable expectations, udgøres af 21 delområder.

Områderne er urimelige forventninger til revisor og er samtidig ikke-kritiske for tilliden til

revisor. De 21 delområder skyldes primært, en manglende forståelse for revisors ansvar, hos de

ikke-finansielle regnskabsbrugere. Kløften skyldes altså ikke-primære regnskabsbrugers

holdning til, hvilke delområder der bør være revisors ansvar. For at mindske unreasonable

expectations skal de ikke-finansielle brugere oplyses, eller alternativt skal det accepteres, at

ikke-primære regnskabsbrugere gerne må mene, at visse områder bør være revisors ansvar og

derfor ikke udføre en aktiv handling for at mindske kløften.

181 Regnskabsaflægger og finansielle regnskabsbrugere
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7.2 - Revisorerklæringen

Revisorerklæringen er anvendelig til sit grundlæggende formål, nemlig at afgive en konklusion

på regnskabet. Der er ikke et generelt ønske om, at ændre på erklæringens klare formulering i

forbindelse med konklusionen. Det er identificeret at de generiske informationer i erklæringen

kan forvirre regnskabsbrugerne og derfor bør erklæringen nøjedes med, at indeholde en

konklusion. Yderligere er erklæringen ikke det rette sted, at give andre virksomhedsspecifikke

oplysninger til regnskabsbrugerne.

7.3 – Alternative kommunikationsformer

Eftersom revisors erklæring ikke er rette sted at kommunikere med regnskabsbrugerne

anbefales det at anvende alternative kommunikationsformer. Det anbefales, at lade FSR lave en

kampagne om revisor rolle. Denne skal suppleres af en hjemmeside, hvor der delvis med

informative letlæselige beskrivelser samt humor og selvironi bliver forklaret, hvad revisors rolle

er og ikke mindst hvad revisors begrænsninger er. Interessen for revision kan yderligere

komme med en humør-stribe – En stribe, der fordi den er morsom, fanger offentlighedens

interesse og herved giver ”en naturlig indlæring”.

Yderligere anbefales det, at udbygge ledelsesberetningen til at indeholde bedre og mere

forklarende information om virksomheden. Ledelsesberetningen skal desuden tilføjes et afsnit,

lavet af revisionskomiteen, med oplysninger om konkrete revisionsmæssige væsentlige forhold.

For at brugerne kan have tillid til informationen anbefales det, at revisor afgiver en anden

erklæring med sikkerhed herpå.

7.4 - Hovedkonklusion

Der er en manglende tillid til revisor, hvilket er kvantificeret ved, at forventningskløften består

af 36 delområder. Disse delområder kan overordnede karakteriseres, som områder der vedrører

mere information om revisors rolle, ansvar og de udførte revisionshandlinger samt områder der

vedrører mere specifik information om den reviderede virksomhed. Tillid til revisor er

afgørende og brugernes ønsker skal derfor imødekommes for at bibeholde tilliden til revisor.

Til at imødekomme regnskabsbrugernes ønske om mere information er det identificeret, at

revisors erklæring ikke er anvendelig. Revisors erklæring skal holdes klar og entydig og skal

udelukkende indeholde revisors konklusion på det reviderede regnskab.

Regnskabsbrugernes ønske om mere information, skal i stedet imødekommes ved alternative

kommunikationsformer. Ønsket om mere information om revisors rolle og ansvar skal først og

fremmest imødekommes ved, at der skal skabes en større offentlig interesse for revisor.
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Revisorhvervet er ”kedeligt” og svært for brugerne, at relatere sig til, hvorfor den offentlige

interesse skal opnås ved blandt andet humor. For at imødekomme ønsket om mere

virksomhedsspecifik information skal ledelsesberetningen anvendes som kommunikations-

form. Ledelsesberetningen skal indeholde alle oplysninger, om alle de virksomhedsspecifikke

områder som brugerne ønsker. Yderligere skal beretningen tilføjes et afsnit, skrevet af

revisionskomiteen, om væsentlige og risikofyldte områder identificeret i revisionen af

virksomheden. Et forslag til, at mindske den identificerede forventningskløft er, at revisors

erklæring ændres, således den kun indeholder en konklusion, at afgive en anden erklæring med

sikkerhed på en mere detaljeret ledelsesberetning og til sidst at øge offentlighedens interesse

for revision ved at anvende internettets mange muligheder for alternativ kommunikation. Alle

disse tre forslag ses illustreret i nedenstående forslag til en ny revisorerklæring.182

Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i Selskab A/S

Vi har revideret årsregnskabet for Selskab A/S for regnskabsåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsesberetningen, der ikke er omfattet af

revisionen, er der afgivet en selvstændig erklæring på.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag

for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for

regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 22. august 2011

Larsen Revision A/S

Yderligere information om revisors rolle og ansvar kan ses på hjemmesiden

www.RevisorInfo.dk

182 Der er ikke valgt at eksemplificere hvordan erklæringen til ledelsesberetningen kan ændres og hvilke dele den skal
tilføjes eftersom andre erklæringer med sikkerhed ligger uden for denne afhandlings problemstilling
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8 - PERSPEKTIVERING

8.1 – Alternativ forventningskløftmodel

I store dele af afhandlingen er anvendt Brenda Porters forventningskløft model. Til at drage

konklusioner er yderligere anvendt studie 2.1, som også er lavet af Brenda Porter. Efter at have

arbejdet med forventningskløften samt studie 2.1, mener jeg at der er en række mangler som

reelt set betyder, at forventningskløften er meget mindre end først antaget.

Til at se den reelle betydning er konstrueret, med udgangspunkt i den oprindelige

forventningskløft, en alternativ model. Se figur 8.1 nedenfor, hvor alle dele med blå er mine

tilføjelser til den oprindelige model.

Det første problematiske ved den oprindelige model er, at den opgør forventningskløften som

forskellen mellem regnskabsbrugernes forventning og regnskabsbrugernes opfattelse af revisor.

Det betyder, den er biased af, at regnskabsbrugerne ikke har fuld information og derfor ikke ved

hvad revisor udfører. Revisor kan i princippet udføre meget mere end de tror og det kan betyde

at delen deficient performance måske er mindre end modellen indikerer. Dette er illustreret ved

den lodrette venstre stiplede linje, som bliver rykket mod højre i forhold til den oprindelige

yderlinje på modellen.

Yderligere er deficient standards og unreasonable expectations opgjort efter hvilke delområder

brugerne mener, at revisor bør udføre. Kløfterne burde være opgjort ud fra hvilke delområder

brugerne tror, er revisors ansvar, men hvor dette ikke er sandt. Dette er illustreret ved at den

lodrette højre stiplede linje bliver rykket mod venstre i forhold til den oprindelige linje.

Forventningskløften er i den nye model meget mindre end den oprindelige, og der kommer en

anden ”type kløft” som udtrykker brugernes forventninger til branchen. Altså alle de

delområder, som er vurderet af brugerne bør være revisors ansvar.

Den alternative opgørelse betyder at definitionen af forventningskløften i stedet bliver

”Forskellen mellem hvad revisor reelt set udføre og hvad regnskabsbrugerne tror revisor skal

udføre jævnfør regulering.
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8.2 – Et bud på metoder til at afprøve de valgte alternative

kommunikationsformer

Når et nyt og anderledes tiltag laves, ønskes som regel en evaluering af, om modtageren

har kodet budskabet som tænkt. Nedenfor vil jeg komme med tre bud på metoder, der

kan anvendes til, at evaluere de alternative kommunikationsformer anbefalet branchen

for, at for at mindske forventningskløften.

8.2.1 – Studie til evaluering af markedsføring

Til at evaluere en markedsføringskampagne af FSR, kan man efter en afgrænset periode

lave interview ved telefonopkald. Respondenterne skal bestå af revisorer fra forskellige

virksomheder, repræsentanter fra børsnoterede og mindre virksomheder samt långiver og

finansielle analytikere og ikke mindst helt tilfældige personer fra telefonbogen.

Undersøgelsen skal være helt kort for at holde svarraten høj og følgende spørgsmål kan

stilles:

1. Har du set kampagnen?

2. Hvis ja, hvad husker du fra den?

(Hvis nej, eventuelt give en ledetråd for, at respondenten bedre kan huske

kampagnen.)

3. I kampagnen er der en henvisning til en hjemmeside ”RevisorInfo.dk” har du

været inde på denne hjemmeside som følge af kampagnen.

8.2.1 – Evaluering af læring med humor

Til at finde ud af, om en alternativ beskrivelse af revisors ansvar og rolle virker til at

forbedre brugernes forståelse, kan et forsøg lignede studie 4 sættes op. Respondenterne

får udleveret finansiel information og herefter får halvdelen udleveret en ISA700

erklæring og den anden halvdel får lov at læse på hjemmesiden i et kvarter. Til sidst skal

de alle svare på de samme spørgsmål omkring revisors rolle og ansvar.

8.2.2 – Evaluering af henvisning til hjemmeside på erklæring

Til at finde ud af om regnskabsbrugerne aktivt anvender hjemmesiden kan der på mail,

sendes en elektronisk undersøgelse ud, hvori der indgår en ISA700 erklæring og mit bud

på en ny erklæring. Eftersom undersøgelsen er elektronisk vil det være muligt at trykke på

linket til hjemmesiden, RevisorInfo.dk. Det vil for undersøgeren være muligt, at måle

hvor mange der trykker på linket samt hvor lang tid den enkelte respondent er på

hjemmesiden.
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BILAG

BILAG 1

[Revisionsvejledning 7 fra 1988, Revisorhåndbogen 1989.]

4. »BLANKE« REVISIONSPÅTEGNINGER

4.1. En »blank« revisionspåtegning indebærer, at revisor er kom-

met til den konklusion,

- at regnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af bogføringen
og opgjort under omhyggelig hensyntagen til bestående vær-
dier, rettigheder og forpligtelser,

- at regnskabet er aflagt efter de lovkrav,10) som gælder for
den pågældende virksomhed, og at regnskabet giver det bil-
lede af virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stil-
ling samt resultat, som kræves,

- at en eventuel beretning ikke er i strid med regnskabet og i
øvrigt indeholder de oplysninger, der er krævet i henhold til
lovgivningen, og

- at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

4.2. Revisionspåtegningens 1. led bør sædvanligvis formuleres så-
ledes :

»Vi har revideret årsregnskabet for 19xx for N.N. A/S«,

(»Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for
19xx for N.N. A/S«).

4.3. Hvis revisionens udførelse omtales, bør påtegningens 2. led for-
muleres således:

»Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt
anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisions-
handlinger, som vi har anset for nødvendige«.

4.4. Revisionspåtegningens 3. led bør sædvanligvis formuleres så-
ledes :

»Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens
og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter
vor opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver og
passiver, den økonomiske stilling samt resultatet«.

10) Ved »lovkrav« forstås den konkrete regnskabslovgivning, der er gældende for den

pågældende virksomhed.

At revisor er nået til den konklusion, at regnskabet som helhed giver det billede, der

kræves efter lovgivningen, er ikke nødvendigvis udtryk for, at dette er den eneste

acceptable måde, hvorpå regnskabet kan aflægges.
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((»Regnskaberne for moderselskabet og koncernen er aflagt i
overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til
regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende
billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt
resultatet«).

4.5. Henvisninger som nævnt i afsnit 3.5 bør kun anvendes, hvor

revisor finder det påkrævet at fremhæve specifikke forhold.
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BILAG 2

[Revisionsvejledning 7 fra 1996, Revisorhåndbogen 1997]

Revisionsvejledning 7

Appendix 1:

Revisionspåtegning uden forbehold - årsregnskab

En revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger ser for

et årsregnskab således ud:

»Revisionspåtegning

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 19xx for xx A/S

Den udførte revision

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper

tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning

om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under

revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet

grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og

øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte

regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet om

årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende

billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Sted: Datering:

(Revisionsfirma)

XX
Statsautoriseret revisor«

Sætningen »Revisionen har ikke givet anledning til forbehold« skal medtages i et
separat
afsnit under »Den udførte revision« som vist ovenfor, jf. meddelelse herom fra
revisionsteknisk Udvalg i november 1996.
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BILAG 3

[RS700, Træder i kraft for revisionspåtegninger der afgives den 1. januar 2003 eller senere.]

REVISIONSPÅTEGNING

TIL AKTIONÆRERNE I ABC A/S

Vi har revideret årsrapporten for ABC A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 20XX, siderne x til
x.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke
en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver,
at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at
årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af
information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter
endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som
ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse,
at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 20XX samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar– 31. december 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Adresse, Dato

STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR
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BILAG 4

[RS700, Træder i kraft for revisionspåtegninger der afgives den 15.januar 2005 eller senere.]

REVISIONSPÅTEGNING

TIL AKTIONÆRERNE I ABC A/S

Vi har revideret årsrapporten for ABC A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 20XX, siderne x til
x, der aflægges efter årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke
en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver,
at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at
årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af
information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter
endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som
ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse,
at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 20XX samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar– 31. december 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kontorsted, Dato

Revisionsfirmaet XYZ, Statsautoriseret eller registreret revisionsvirksomhed

STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR
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BILAG 5

[RS 700, træder i kraft for revisionspåtegninger der afgives den 31.december 2006 eller senere]

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til aktionærerne i ABC A/S

Påtegning på årsrapport183

Vi har revideret årsrapporten for ABC A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 20xx, omfattende
ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver
et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser
eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at
årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for
væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller184, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse
og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

183 Underoverskriften “Påtegning på årsrapport” er ikke nødvendig, hvis den anden underoverskrift “Erklæring om
andre lovmæssige krav” ikke er relevant.

184 I situationer, hvor revisor også har ansvar for at afgive en konklusion om effektiviteten af interne kontroller
sammen med revisionen af regnskabet, vil sætningen blive formuleret således: "Ved risikovurderingen har vi
overvejet selskabets interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et
retvisende billede, for at udforme revisionshandlinger, som under omstændighederne er hensigtsmæssige".



Bilag

90/108

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 20xx samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 20xx i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring om andre krav i henhold til love eller øvrig regulering

[Form og indhold af dette afsnit i revisionspåtegningen vil variere i forhold til arten af revisors andre
rapporteringsforpligtelser.]

Revisors adresse, dato for revisionspåtegningen, revisors underskrift

Revisionsfirmaet XYZ, Statsautoriseret eller registreret revisionsvirksomhed

STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR
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BILAG 6

[ISA700, træder i Danmark i kraft for revision af regnskaber for perioder der begynder 15. december
2010.]

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
[Passende adressat]

Erklæring på regnskabet

Vi har revideret medfølgende regnskab for ABC Selskab, der omfatter balance pr. 31. december 20X1,
samt resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 20X1, samt
anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med International Financial Reporting Standards(28), og for sådan intern kontrol, som ledelsen
fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab, der er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om dette regnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision. Disse standarder
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen
for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision
omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i regnskabet.
De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig
fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver
et retvisende billede(29), med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
virksomhedens interne kontrol(30). En revision omfatter endvidere vurdering af, om den
regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som
ledelsen har udøvet, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores revisionskonklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede(*) (eller
giver et retvisende billede) af ABC Selskabs finansielle stilling pr. 31. december 20XI samt af selskabets
finansielle resultat og pengestrømme for regnskabsåret 20XI i overensstemmelse
med International Financial Reporting Standards.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

[Form og indhold af dette afsnit i revisors erklæring vil variere afhængig
af arten af revisors øvrige erklæringsforpligtelser.]

[Revisors underskrift]

[Dato på revisors erklæring]

[Revisorsadresse]
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BILAG 7 (Studie 2 tabel 8A)
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BILAG 8 (Studie 2 tabel 9A)
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BILAG 9 (Studie 2 tabel 21A)

Please answer the following question by indicating the number of each scale which best reflects
your opinion.

1a. Responsibility for the preparation of the financial statements of Bord Corporation lies with
1 = The Auditors
2= The Directors

1b. Indicate your level of confidence in the opinion you have indicated above regarding responsibility for
the preparation of the financial statements
1 = Very Low Confidence
7 = Very High Confidence

2a. Responsibility for safeguarding the assets of Bord Corporation lies with
1 = The Auditors
7 = The Directors

2b. Indicate your level of confidence in the opinion you have indicated above regarding responsibility for
safeguarding the assets of Bord Corporation
1 = Very Low Confidence
7 = Very High Confidence

3. The financial statements give a true and fair view of Bord Corporation’s financial position as
at 30 June 2008 and of its financial performance and cash flows for the year then ended
1 = Strongly Disagree
7 = Strongly Agree

4. The auditor’s opinion on these financial statements guarantees that Bord Corporation’s financial
statements are accurate
1 = Strongly Disagree
7 = Strongly Agree

5. The auditor’s unqualified opinion on these financial statements guarantees that Bord Corporation is a
going concern
1 = Strongly Disagree
7 = Strongly Agree

6. Indicate your assessment of the risk of investing in Bord Corporation’s shares
1 = Very Low Risk
7 = Very High Risk

7. The auditor verifies every transaction of Bord Corporation
1 = Strongly Disagree
7 = Strongly Agree

8. The auditor is independent of Bord Corporation’s management
1 = Strongly Disagree
7 =Strongly Agree

9. The auditor does not need to exercise judgment when performing his or her audit of Bord
Corporation’s financial* statements
1 = Strongly Disagree
7 = Strongly Agree
10. The auditor of Bord Corporation provides assurance that all of the information presented in Bord
Corporation’s 2008 annual report (which contains the audited financial statements) is reliable
1 = Strongly Disagree
7 = Strongly Agree
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BILAG 10 – Kategorisering af høringssvar til Grønbogen. (Alle de nedenstående svar kommer fra de respektive enheders

høringssvar på Grønbogens spørgsmål 1-12.)

ØGET KOMMUNIKATION (Flere spørgsmål)

Kategori Big Four

Enhed KPMG PwC

Land Internationalt Internationalt

Er der et ønske om
flere oplysninger i

revisors erklæring /
et generelt ønske om
mere kommunikation

fra revisor

Der skal flere oplysninger til regnskabsbrugerne, men dette skal
komme fra revisionskommiteen. Revisor skal bibeholde sin rolle
som den der skaber pålidelighed til den finansielle information
afgivet af virksomhedens ledelse.

Nej, information skal gives på alternative måder. Det er ledelsen der skal give
oplysninger og revisor der skal erklære sig herom. Revisors rolle er netop at
være objektiv og give en uafhængig konklusion om information som ledelsen
giver. Skal ikke fokusere på mere information, men kvaliteten af det.

Resume
Hvis der er en efterspørgsel efter mere kommunikation fra brugerne, bør dette imødekommes. Det er ledelsens ansvar at give information og revisor

vil efterfølgende erklære sig herom

Skala Uenig, dog med muligheder

Skal revisor
rapportere på

effektiviteten af de
interne kontroller?

Ledelsen skal rapportere om effektiviteten af de interne kontroller
revisor kan erklære sig om pålideligheden heraf.

Rapportering af interne kontroller kan eventuelt ske i ledelsesberetningen.
Revisor diskuterer effektiviteten af de interne kontroller med
revisionskomiteen og hvis denne kommunikation blev offentlig kunne det være
på heri. Yderligere kan man overveje hvordan der bliver rapporteret på de
interne kontroller i USA.

Resume
Revisor kan erklære sig om information lavet af ledelsen omkring effektiviteten af de interne kontroller. Diskussion af effektiviteten foregår med

revisionskomiteenen og noget af dette kunne offentliggøres.

Skala Uenig, dog med muligheder

Skal revisor
rapportere om
virksomhedens

finansielle sundhed?

Vigtigt at holde ledelsens og revisors ansvar adskilt. Finansiel
sundhed kan være mange ting og før ledelsen kan rapportere herpå
og revisor erklære sig herom skal det defineres mere klart.

Det er ledelsen og ikke revisors ansvar. For at give de finansielle
regnskabsbrugere en øget information kan der laves et framework som
ledelsen på sigt skal rapportere efter og dette vil revisor erklære sigom. (10)

Resume Virksomhedens finansielle sundhed er et subjektivt begreb og der skal laves en begrebsramme før ledelsen kan udforme noget herom og revisor
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derefter kan erklære sig herom.

Skala Uenig

Kategori Andre repræsentanter for professionen

Enhed Grant Thornton FSR Nordiske revisorsforening IAASB

Land Internationalt Danmark Norden Internationalt

Er der et ønske om
flere oplysninger i

revisors erklæring / et
generelt ønske om

mere kommunikation
fra revisor

Hvis ledelsens rapportering
ændres skal revisors ændres
med. Men det er ikke
revisors ansvar at selv
komme med information.

Det er ledelsens ansvar at sikre at
brugernes efterspørgsel bliver
imødekommet. Dog kan/skal revisor
naturligvis erklære sig herom. Revisors
erklæring skal altid være linket op til
regnskabet og revisor skal ikke afgive
selvstændige konklusioner.

Revisor giver pålidelighed til den
finansielle information fra
virksomheden. Man kan overveje om
rapporter som revisionsprotokollen som
bliver afgivet til revisionskomiteen skal
gøres officielle - Skal dog overveje hvilke
misforståelser det kan give anledning til.
Vigtigt at huske at revisor ikke selv skal
øge informationen til regnskabsbrugerne,
men hvor nødvendigt skal skabe
pålidelighed til informationen.

N/A

Resume
Det er ledelsens ansvar at imødekomme en øget efterspørgsel efter kommunikation. Kan overveje om rapporter som revisor afgiver til ledelsen

fx revisionsprotokollen skal gøres delvis offentlige.

Skala Uenig, dog med muligheder

Skal revisor
rapportere på

effektiviteten af de
interne kontroller?

N/A

I såfald revisor rapportere om andet end
regnskabet skal det være et andet sted end
erklæringen på regnskabet. Men revisor
vil med sine kompetencer sagtens kunne
rapportere på de interne kontroller.

Revisor skal ikke selvstændigt rapportere
på effektiviteten af virksomhedens
interne kontroller. Det er ledelsens
ansvar.

N/A

Resume
Kan med sine kompetencer sagtens erklære sig herom, i såfald bør det ikke ske i revisionserklæringen, men i anden type erklæring med

udgangspunkt i materiale lavet af virksomhedens ledelse

Skala Uenig, dog med muligheder
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Skal revisor
rapportere om
virksomhedens

finansielle sundhed?

Det er ikke revisors opgave
og revisor skal ikke overtage
finansielle investorer og
kreditvurderingsselskabernes
rolle. Revisor kan give en
erklæring på den information
som virksomheden giver
herom.

Revisors forståelse og viden om virksomheden
kan sagtens anvende til at rapportere om
virksomhedens finansielle sundhed. Det er
vigtigt at ledelsen rolle bliver klart defineret
som at de har ansvaret herfor. Revisor kan
erklære sig om ledelsesberetningen hvor
ledelsen har omtalt forholdet. Brugernes
behov skal identificeres og imødekommes i
regnskabet - som revisor naturligvis erklære
sig om. Revisor skal ikke selvstændigt
rapportere på den finansielle sundhed
eftersom det er et meget subjektivt begreb.

Revisor afgiver delvis pålidelighed
hertil ved konkret at rapportere på
manglende opfyldelse af going
concern. Men revision er ikke
designet til at give sikkerhed om
fremtidige scearier, men om historisk
finansiel information hvorfor revisor
ikke selvstændigt skal give en
erklæring herom. Hvis der kommer
krav om at ledelsen skal øge
informationen omkring finansielle
risici i regnskabet vil revisor kunne
afgive erklæring herpå også. Men
revisor skal ikke overtale
aktieanalytikernes rolle.

Revisors scope kan
sagtens udvides,
kræver framework -
så der bliver
konsistens i
rapporteringen fra de
forskellige revisorer.

Resume
Det er ledelsens ansvar at imødekomme en øget efterspørgsel herom, men efter et defineret framework eftersom det er et subjektivt begreb.
Revisor kan eventuelt erklære sig om ledelsesberetningen hvor informationen kan være i. Revision er ikke designet til at afgive sikkerhed om

fremtidige oplysninger, men om bagudrettet finansiel information

Skala Uenig, dog med muligheder
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Kategori Regnskabsaflægger

Enhed DI
Forsikring og

pension
Danmarks Rederiforening Esprit Dansk erhverv

Land Danmark Danmark Danmark Internationalt Danmark

Er der et ønske om flere
oplysninger i revisors
erklæring / et generelt

ønske om mere
kommunikation fra revisor

Væsentlige forhold skal ledelsen
medtage i regnskabet. Det
eneste revisor eventuelt
yderligere kunne kommunikere
er (eventuelt på internettet)
hvordan revisionen er planlagt
og udført.

N/A Oplysninger omkring revisors rolle N/A N/A

Resume (Begrænset svar) - Revisor bør ikke selv rapportere om yderligere forhold.

Skala Uenig (Begrænset svar)

Skal revisor rapportere på
effektiviteten af de interne

kontroller?
Nej, skal ikke udvide scope. N/A N/A N/A N/A

Resume (Begrænset svar) Bør ikke udvide revisors scope

Skala Uenig (Begrænset svar)

Skal revisor rapportere om
virksomhedens finansielle

sundhed?

Nej. Revisor giver sikkerhed til
regnskabet på baggrund af
regnskabet. Investorer mm. må
selv lave deres vurderinger.
Revisor kan ikke udtale sig om
fremtiden og kender ikke
nødvendigvis til alle
virksomhedens planer. En af
årsagerne til at
ledelsesberetningen ikke
længere skal revideres i DK

Nej, det er ikke
revisors job

Nej
Nej, det er en

subjektiv
betragtning.

N/A

Resume
Revisor giver sikkerhed til regnskabet og ikke til fremtidige scenarier - hvilket også er en af grundene til at revisor ikke længere skal revidere

ledelsesberetningen i Danmark, det var ikke optimalt fordi revisor ikke altid kender til virksomhedens planer.

Skala Uenig
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Kategori Brugerne

Enhed Dansk aktionærforening International corporate governance network Økonomiministeriet

Land Danmark Internationalt Danmark

Er der et ønske om flere
oplysninger i revisors erklæring /

et generelt ønske om mere
kommunikation fra revisor

Ledelsen og revisor skal huske at der
både er store og enkelt investorer. De
store får ofte deres efterspurgte
information, men de små kan ikke selv
få fat heri. Man bør derfor tænke på at
give nok information om regnskabet
og virksomhedens yderligere
finansielle risici. Revisor skal som
udgangspunkt kun give mere
information hvis ledelsen gør det.
Revisors rolle er er erklære sig om
information fra ledelsen.

Nogle ønsker at revisor oplyser om en masse
virksomhedsspecifikke forhold som væsentlige
regnskabsposter, risici, revisors vurdering af
ledelsens forudsætning i skønsvurderinger,
ændringer i væsentlige regnskabsstandarder og
usædvanlige transaktioner . Er der i revisionen
identificeret forhold som ikke er 100 % objektive.
Andre ønsker at revisor skal erklære sig om
ledelsens/revisionskomiteens rapporter, men disse
skal være flere og bedre (der skal laves framework
med minimumsstandarder.

N/A

Resume
Hvis brugerne ønsker en yderligere information bør man også imødekomme dette dog med opmærksomhed på

ansvarsfordelingen.Skal huske at regnskabsbrugerne er forskellige og nogle er bedre til at få informationer end andre og de små bør
også have adgang til samme informationer.

Skala Enig med begrænsninger

Skal revisor rapportere på
effektiviteten af de interne

kontroller?
N/A

Ønsker rapportering om kvaliteten og effektiviteten
af ledelsesstruktur og risikovurderinger

N/A

Resume (Begrænset svar) ønsker viden om kvaliteten og effektiviteten af ledelsesstrukturen og deres risikovurderinger

Skala Enig med begrænsninger (Begrænset svar)

Skal revisor rapportere om
virksomhedens finansielle

sundhed?

Kunne godt tænke sig til, men må
erkende at det ikke er muligt. I den
finansielle kriser mener de dog at
meget kunne være undgået hvis
revisor havde været mere skarp på sine
spørgsmål.

For at erklæringen har værdi for investorer skal
revisor blandt andet oplyse om virksomhedens risici,
hvor konservativ ledelsen er i regnskabet og i
beslutningstagen

Nej, det er virksomhedens ledelse
der har ansvaret herfor. Revisor
skal afgive en konklusion på
historiske oplysninger og i
begrænset grad på going concern

Resume
Der er et ønske herom - men revisor kan ikke sagligt lave en sådan erklæring. Dog I finansielle kriser skal revisor være mere skarp

på virksomhedernes finansielle situationer.

Skala Uenig
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REVISIONSMETODEN (spm.5)

Kategori Big Four Andre repræsentanter for professionen

Enhed KPMG PwC Grant Thornton FSR Nordiske revisorsforening IAASB

Land Internationalt Internationalt Internationalt Danmark Norden Internationalt

Forklare
revisionsmetoden

Der ønskes at
regnskabsbruger
skal forstå revisors
handlinger.
Historisk har
tilføjelser i
revisors erklæring
ikke skabt større
klarhed, hvorfor
alternativer må
overvejes. Det kan
være en øget
transparens i
revisors møder
med
revisionskomiteen.

Eksterne
kommunikation skal
forbedres, så
regnskabsbrugerne
kan se hvorfor og
hvordan revisor
skaber værdi (2)
Kunne være lavet af
revisionskommiteeten,
mere fokus på keyrisk,
hvor revisor udtaler
sig herom (3)

Revisor kunne
imødekomme
regnskabsbrugernes
behov ved
1)Forbedre
kommunikationen
fra revisor direkte til
regnskabsbrugerne.
2)Give sikkerhed til
rapporter fra
revisionskommiteen.
3) Give sikkerhed til
anden information
fra
virksomheden.Mener
ikke at der er brug
for specifik
beskrivelse af hvad
revisor har udført
men i højere grad
hvad revisors ansvar
og rolle er.

Det skal være
nemmere at forstå
revisors erklæring.
Den skal være
skrevet i et
nemmere sprog.
Yderligere vil
forklarende
materiale (evt på en
webside ala
"Generally accepted
accounting
practice" hjælpe til
at formindske
forventningskløften.
Der skal skabes
større
gennemsigtighed.
Revisor kan
forbedre
kommunikation ved
at forklare
indholdet, værdien
og
forudsætningerne
for den udførte
revision.

Det vil være fordelagtigt, hvis
revisor i højere grad skal
forklare sin rolle og sine
revisionsmetoder. Det er ikke
laveste fællesnævner der skal
definere behovet. Mange
regnskabsbruger som de
finansielle og de reviderede
enheder kender til
begrænsningerne i revisors
ansvar og spørgsmålet er hvor
meget andre
regnskabsbrugere har behov
for at vide.

Der er en
efterspørgsel efter
dette fra
regnskabsbrugerne
og her menes at
man må overveje
hvad der er af
muligheder.
Eventuelt med
inspiration i den
franske model.

Resume

Ønsker at forbedre revisors kommunikation for at
regnskabsbrugerne bedre kan forstå revisors

arbejde. Erklæringen er ikke midlet at anvende i
stedet skal tænke anderledes fx lade information

komme fra at skabe transparens i
revisionskomitetsmøder.

Hvis regnskabsbrugernes efterspørger en øget forklarende kommunikation, skal denne
imødekommes.Erklæringen skal være skrevet i et nemmere sprog. Alternativer skal overvejes i forhold til det

forklarende materiale, en internetside, rapporter fra revisionskomiteten, Skal give information omkring revisors
rolle og ansvar og ikke om konkrete handlinger eftersom dette i højere grad vil forvirre regnskabsbrugerne.

Skala Enig Enig
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Kategori Regnskabsaflægger Brugerne

Enhed DI
Forsikring
og pension

Danmarks
Rederiforening

Esprit
Dansk

erhverv
Dansk

aktionærforening

International
corporate

governance
network

Økonomi-
ministeriet

Land Danmark Danmark Danmark Internationalt Danmark Danmark Internationalt Danmark

Forklare
revisionsmetoden

Ja, det bør
revisor gøre
for at
regnskabsbr
ugerne bedre
forstår
revisionen.
Men det skal
ikke gøres i
erklæringen,
men i stedet
på en
internet side
fx EU eller
IFAC kunne
spille en stor
rolle i denne
udformning.

N/A N/A

Det vil være
for
kompliceret
for
regnskabsbrug
erne at forstå
revisor
beskrivelse af
revisionsmeto
der. I stedet
skal revisor
forklare
resultaterne af
revisionen og
hvad de har af
konsekvenser.

N/A Ja, klart

Der er brug for
mere
forklarende
materiale -
hvad foretager
revisor sig af
handlinger og
hvor har der
været mangler i
revisionen. der
er store
begrænsninger
i den værdi
revisors
erklæring
skaber

N/A

Resume

Revisor skal ikke kommunikere de udførte handlinger, men mere
konklusionerne og hvad de har konsekvenser. Hvis revisor skal udtale sig

generelt om revisors handlinger skal det ikke gøres i erklæringen, men men fx på
en hjemmeside hvor IFAC kunne spille en rolle i en sådan beskrivelse.

Ja, revisor skal forklare sig og forklare hvor der har været
mangler i revisionen.

Skala Enig med forbehold (Begrænset svar) Enig (Begrænset svar)
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CSR-RAPPORTERING (spm.10)

Kategori Big Four Andre repræsentanter for professionen

Enhed KPMG PwC Grant Thornton FSR Nordiske revisorsforening IAASB

Land Internationalt Internationalt Internationalt Danmark Norden Internationalt

Sikre pålidelig-
heden af

oplysninger vedr.
CSR

Ja, dette kan
revisor sagtens.
Der mangler et
konkret
framework at
rapportere efter
og som revisor
også kan erklære
sig ud fra.

Ja, revisor ville
kunne dette og gør
det allerede i et vist
omfang. Skal være
en bedre
sammenhæng
mellem finansielle
og ikke-finansielle
oplysninger. Et
framework der giver
den ønskede
information til
regnskabsbrugerne,
men det er ledelsen
der skal udforme

Ja, ledelsen laver
informationen og
revisor erklære sig
herom.

Revisor skal overveje om
det ikke vil være en
mulighed at give
sikkerhed til
virksomhedernes CSRs
rapportering. (Ikke
nødvendigvis i
revisorerklæring, men i
en anden erklæring med
sikkerhed). Revisors
forståelse og viden om
virksomheden kan
sagtens anvende til
yderligere opgaver
herunder CSR (eller hele
ledelsesberetningen).

Der er en øget fokus på CSR og
derfor også på at sikre
pålideligheden af den
information som ledelsen giver.
Men der skal bedre regulering på
området, så der foreligger en
form for framework + skal
identificere brugernes behov før
der bliver besluttet noget.

Ja, det er oplagt
at revisor gør
det.

Resume
Med et framework, vil revisor kunne

erklære sig om denne information afgivet
af revisor.

Oplagt af revisor afgiver sikkerhed til sådan information, dog mangler der et framework at rapportere
og revidere efter.

Skala Enig Enig
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Kategori Regnskabsaflægger Brugerne

Enhed DI
Forsikring
og pension

Danmarks
Rederiforening

Esprit
Dansk

erhverv
Dansk

aktionærforening

International
corporate

governance
network

Økonomi-
ministeriet

Land Danmark Danmark Danmark Internationalt Danmark Danmark Internationalt Danmark

Sikre
pålidelig-
heden af

oplysninger
vedr. CSR

Ønsker ikke at
revisor skal
rapportere
herom andet hvis
regnskabsbruger
ne ønsker det
eksplicit fra
revisor og
ledelsen vælger
at lade revisor
afgive en
erklæring herpå.
Alternativt
kunne det også
være andre der
erklærede sig
herom

N/A N/A

Revisor er ikke
den rette til at
erklære sig om
ikke-finansiel
information

N/A

Ingen holdning - det
vigtige er bare at
regnskabsbruger ved
om det respektive
information i
regnskabet er
revideret eller ej.

N/A N/A

Resume
Revisor er ikke den rette til at erklære dig herom, men hvis regnskabsbrugerne direkte

efterspørger pålidelighed fra revisor på denne information må revisor gøre det.
N/A

Skala Uenighed med muligheder (Begrænset svar) N/A
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ERKLÆRING (spm.7)

Kategori Big Four Andre repræsentanter for professionen

Enhed KPMG PwC Grant Thornton FSR
Nordiske

revisorsforening
IAASB

Land Internationalt Internationalt Internationalt Danmark Norden Internationalt

Skal
erklæ-
ringen
være
mere

kvalitativ
og skal

det
negative
syn på

erklæring
er med

forbehold
ændres?

Den nuværende binære form
fungere. Regnskabslæseren må aldrig
være i tvivl om der er afgivet en
modificeret konklusion eller ej. Skal
passe på med at der kommer for
meget forklarende om keyrisk mm,
eftersom det kan skabe forvirring og
reelt set ikke skabe værdi. Det er
ledelsen der skal beskrive hvilke skøn
mm der er taget og ikke revisor.

Det er vigtigt at en modificeret
erklæring er et rødt flag og
regnskabsbrugerne ikke er i tvivl
herom. Erklæringen er ikke stedet at
rapportere om finansielle risici mm.
det er ledelsen selv der skal oplyse
herom

Revisors konklusion
er nu meget klar og
der er ikke tvivl om
hvilken type rapport
der er afgivet. Dette
skal fortsætte på
denne måde.

Erklæringer skal være
sammenlignelige mellem
kontinenter. Det skal ikke
give uforholdsmæssige
omkostninger til revisor at
fx lave til forskellige
virksomheder/kontinenter
. Erklæringen skal stadig
holde fokus på det
retvisende billede af
regnskabet og der skal
ikke være ikke-finansiel
information heri. Det er
vigtigt at
regnskabsbrugerne kan
sondre mellem modificeret
konklusion og supplerende
bemærkninger.
Modificeret konklusion er
noget negativt og skal
forblive således. Hvorimod
de supplerende
bemærkninger kan
diskuteres om de i højere
grad kan anvendes til at
forklare vigtige risikofyldte
områder til
regnskabsbrugerne.

En modificeret
konklusion er
alvorlig og der skal
ikke være tvivl når
en sådan er afgivet.
Om der er mulighed
for at lave gradueret
konklusioner kan
diskuteres, men det
er vigtig at den
modificerede
konklusion forbliver
seriøs som den er.
Yderligere bør
holdningen til den
modificerede
konklusoin
diskuteres nogle
covernants kræver
en ren påtegning
hvilket også nogle
børser gør for at
offentliggøre
regnskabet. Det er
problematisk da en
modificeret
konklusion/konklusi
on med supplerende
bemærkninger kan
betyde mange ting.

Vigtigt at
regnskabsbruger
ne ikke er i tvivl
om hvilken
konklusion
revisor har
afgivet. Dog kan
der være et
formål i at øge
erklæring og
tilføje hvilke
handlinger
revisor har udført
og hvad der er
fundet af
væsentlige
forhold

Resume
Erklæringen skal fortsæt være i sin binære form og det skal være klart om der
foreligger en modificeret påtegning eller ej. Andre typer af information hører

ikke til i erklæringen
Erklæringen skal holdes klar og entydig. Det er vigtigt at det er muligt at sammenligne på tværs.

Skala Uenig Uenig
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Kategori Regnskabsaflægger Brugerne

Enhed DI
Forsikring

og
pension

Danmarks
Rederiforening

Esprit
Dansk

erhverv
Dansk

aktionærforening

International
corporate

governance
network

Økonomiministeriet

Land Danmark Danmark Danmark Internationalt Danmark Danmark Internationalt Danmark

Skal
erklæringen
være mere

kvalitativ og
skal den
negative

erklæring
ændres?

Det er vigtigt at
erklæringen er
klar. Kan godt
se at det er
problematisk
hvis der er et
forhold som
ikke giver en
modificeret
påtegning og
heller ikke en
rel. Hvad så -
vigtigere at det
ikke forvirre
regnskabsbrug
erne.

N/A

Nej, det er vigtigt
at den negative
erklæring
bibeholdes.

Nej, den skal
forblive

N/A N/A N/A

Det er essentielt at man kan
se forskel på en ren
konklusion og den
modificerede konklusion -
pas på med ændringer heri

Resume Erklæringen skal holdes klar og må ikke forvirre regnskabsbrugerne.
Det er essentielt at regnskabsbrugerne tydeligt kan identificere den rene fra den

modificerede påtegning.

Skala Uenig Uenig (Begrænset svar)


