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Executive Summary 
The financial crisis combined with users’ request for an auditor’s report that is informative and provides 

better support in terms of navigating the more and more complex annual reports have started a debate about 

the auditor’s report which has resulted in IAASB’s proposal for an improved auditor’s report. 

The objective of this thesis is to describe an analyze management’s and the auditor’s reporting within and 

outside the framework of the annual report in accordance with both applicable and future regulatory 

measures. The thesis focuses on the auditor’s reporting in the form of the auditor’s report and how this will 

change based on future regulatory measures, including IAASB’s proposal for an auditor’s report. Specifically 

the thesis concerns auditor’s reporting on significant uncertainties, including specific uncertainties for going 

concern. 

The thesis touches on current regulatory measures according to which management’s and the auditor’s 

reporting is regulated by the International Standards on Auditing (”ISA”) as well as national legislation and 

orders in Denmark, including the Danish Executive Order on Approved Auditors’ Reports and the Danish Act 

on Approved Auditors and Audit Firms. According to this regulation, management is responsible for using 

the annual report for reporting through management’s review and management’s statement as well as 

outside the annual report through management’s letter of representation. The auditor’s responsibility in 

connection with audit of the financial statements is to express an opinion on the financial statements in the 

auditor’s report.  

The thesis describes the regulatory measures being debated as we speak. Accordingly, the European 

Commission is discussing several new measures in terms of content of both the auditor’s report and the 

auditor’s reporting to management, which in Denmark corresponds to the long-form audit report. Based on 

the European Commission’s regulation and comprehensive investigations, IAASB has prepared a proposal 

for an auditor’s report which IAASB believe is to become a strong asset for the users of financial statements 

in understanding the financial statements and the audit of these. 

IAASB’s proposal for an auditor’s report is far more extensive than the current auditor’s report in accordance 

with ISA 700, including matters about going concern, basis for opinion, a substantial use of emphasis of 

matter and other matters, and a thorough description of auditor’s responsibility. The thesis analyzes the 

differences between the auditor’s report in accordance with ISA 700 and IAASB’s proposal for a new 

auditor’s report. 

In this thesis we will use IAASB’s proposal for an auditor’s report on three listed companies and analyze and 

conclude on the differences compared to the auditor’s report in accordance with ISA 700 as presented in the 

annual reports. 
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1. Indledning 
Revisorer har i mange år været kritiseret for at skrive revisionserklæringer, der er svære at forstå. Både sprog 

og indhold er blevet kritiseret, men hvilke tiltag tages for at imødekomme denne kritik? 

Revisionsvirksomheder i Danmark, som er medlem af FSR, er underlagt de Internationale Standarder om 

Revision (”ISA”) og er således underlagt de krav, der fremgår af ISA 700 til indholdet i revisionserklæringen, 

herunder formkrav m.v. 

Den økonomiske krise har ligeledes skabt fokus på revisionsvirksomhederne, idet der er tvivl om, hvilken 

rolle revisor har haft i forbindelse med selskabers konkurs. 2008 var året, hvor den økonomiske krise satte 

ind i Danmark. 3.856 konkurser var der i alt blandt danske virksomheder i 2008 – en ny rekord for 

konkurser - og siden da er det gået stærkt. 2009 og 2010 blev begge rekordår inden for konkurser med 

henholdsvis 5.879 konkurser i 2009 og hele 6.662 konkurser i 2010. 2011 har været et pusterum 

konkursmæssigt, og udviklingen er vendt fra 6.662 konkurser i 2010 til 5.644 konkurser i 20111. 

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og skal agere uafhængigt over for de klienter, der betjenes. At 

være offentlighedens tillidsrepræsentant i en situation med økonomisk krise stiller naturlige udfordringer, 

som revisor skal være opmærksom på. Den økonomiske krise har således skærpet revisors fokus, og det er i 

højere grad end tidligere nødvendigt med mere omfattende dokumentation af virksomhedens evne til fortsat 

drift (going concern). Der sættes i denne forbindelse et naturligt større fokus på revisionserklæringen, skal 

modificeres, såfremt dokumentation for virksomhedens evne til at fortsætte driften ikke er tilstrækkelig. 

Europa-Kommissionen har således udarbejdet et forslag til en forordning, som blev offentliggjort d. 30. 

november 2011. Forordningen indeholder omfattende krav til indholdet i revisionserklæringen, herunder 

krav til rapportering af forhold vedrørende fortsat drift – uagtet om der er usikkerhed herom eller ej. 

Kravene er bl.a. et resultat af regnskabsbrugers ønske om en mere gennemsigtig revisionserklæring. 

International Accounting and Assurance Standards Board (”IAASB”), som er en organisation under 

International Federation of Accountants (“IFAC”), har således via gennemgribende forespørgsler hos 

regnskabsbrugere, input fra Europa-Kommissionen og videregående undersøgelser siden 2006 udarbejdet 

deres udkast til en ny revisionserklæring, der er væsentligt ændret i forhold til en revisionserklæring i 

overensstemmelse med de nuværende ISA’er. Erklæringsforslaget er præsenteret i IAASB’s Invitation to 

Comment: Improving Auditor’s Report, som er lagt til kommentering hos en lang række interessenter – 

herunder FSR Danske Revisorer. 

Omfanget af IAASB’s erklæringsforslag illustrerer således behovet for en ændring af revisionspåtegningen, 

som fremtidigt skal give større indsigt i regnskabs- og revisionsmæssige forhold af interesse for 

regnskabsbruger.  

                                                             
1 experian.dk artiklerne; 2008 sluttede med ny rekord, 2009 sætter rekord, 2010 satte konkursrekord, 2011 gav lille 

pusterum i konkursudviklingen. 
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Motivationen for at skrive nærværende afhandling er således at undersøge, hvorledes dette erklæringsforslag 

bidrager positivt til problemstillingen, herunder hvorledes det nye erklæringsforslag påvirker revisors 

rapportering af betydelige usikkerheder, herunder specifikt usikkerhed for fortsat drift. 

Vores problemformulering er således udtrykt i afsnit 2 nedenfor.  
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2. Problemformulering 
Formålet med nærværende kandidatafhandling (”afhandling”) er at besvare nedenstående 

problemformulering gennem belysning og diskussion af nuværende og kommende regulering til ledelsens og 

revisors rapportering af en virksomheds betydelige usikkerheder, herunder specifikt for fortsat drift. Vi vil 

med afhandlingen afdække, hvilke nye reguleringstiltag, der er under udarbejdelse i skrivende stund, og 

hvilken effekt disse vil have på både revisors og ledelsens rapportering, såfremt reguleringstiltagene indføres 

– herunder med specifik fokus på revisionserklæringen. 

Problemformuleringen kan således beskrives: 

”Analyse af kommende reguleringstiltag og hvilken effekt disse har på praktiske eksempler, 

hvor der foreligger betydelig usikkerhed, herunder specifikt om fortsat drift” 

Besvarelsen vil ske med baggrund i relevante revisionsstandarder, herunder særligt ISA 700, 705 og 706, 

samt ”IAASB Invitation to Comment: Improving Auditor’s Report” (”IAASB’s rapport”) fra IAASB’s junimøde 

2012, herunder mødereferat/endeligt konsultationspapir, samt Europa-Kommissionens forslag til en 

forordning indeholdende specifikke krav til revision af blandt andet børsnoterede selskaber, herunder 

forordningens artikel 21-23.  

Ved analyse af udvalgte regnskaber for danske børsnoterede selskaber med betydelige usikkerheder, 

herunder usikkerhed om fortsat drift, vil vi konkludere, hvilke oplysningskrav m.v. som ændres i 

revisionserklæringen ved eventuel indførelse af IAASB’s erklæringsforslag. 

Ud fra vores analyse vil vi med afhandlingen konkludere, hvorvidt IAASB’s erklæringsforslag opfylder de 

forhold, regnskabsbruger har nævnt af interesse for en fremtidig revisionserklæring. 

Se nærmere i afsnit 3.2.2 ”Metodevalg”. 
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3. Metode 
3.1   Formål med metodekapitel 
Metodekapitlet har til formål at give læser indblik i opgavens struktur og opbygning, herunder hvilken 

metode vi har anvendt for at besvare problemformuleringen i afsnit 2.  Yderligere vil centrale kilder anvendt i 

afhandlingen blive beskrevet. 

3.2 Kilde- og metodevalg 
Nærværende afsnit 3.2 har til formål at beskrive de væsentligste kilder, som anvendes igennem afhandlingen, 

samt hvilken metode der anvendes på kilderne. I afsnit 3.2.1.1 og 3.2.1.2 beskrives de mest centrale kilder i 

opgaven, som er IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring og Europa-kommissionens forslag til specifikke 

krav til offentligt betydningsfulde virksomheder (børsnoterede selskaber, samt virksomheder reguleret af 

Finanstilsynet). 

3.2.1 Kildekritik og præsentation 
Afhandlingen er en teoretisk beskrivelse og analyse af nuværende regulering og kommende reguleringstiltag i 

forhold til revisor og ledelsens rapportering på årsregnskaber. Disse reguleringer er primær litteratur uden 

subjektive holdninger ud over IAASB’s egne, som er indarbejdet i deres mødeoplæg kort omtalt i afsnit 

3.2.1.2. Herudover anvendes faglitteratur, herunder den anvendte faglitteratur, der benyttes i 

undervisningen på cand.merc.aud.-studiet ved Copenhagen Business School, som vurderes at være pålidelig 

for at opfylde det faglige niveau for nærværende afhandling. 

Idet der anvendes materiale fra internationale kilder, herunder standarder m.v., vil der i afhandlingen 

refereres til engelsk tekst, hvor der er henvisning til disse kilder. Formålet hermed er ikke at miste nuancer i 

forbindelse med en eventuel oversættelse.  

Analysen anvender offentliggjorte årsrapporter fra flere danske børsnoterede selskaber. Det er valgt at 

anvende disse for at relatere analysen til det egentlige produkt, som revisionserklæringen er tilknyttet. 

Årsrapporterne er de seneste udgaver af de offentligt tilgængelige årsrapporter fra Erhvervsstyrelsen, 

medmindre andet er angivet. Der er desuden henvisning til de konkrete årsrapporter i litteraturlisten, afsnit 

10 i afhandlingen. 

Herudover er anvendt hjemmesider til indhentelse af diverse information. De anvendte hjemmesider er 

primært fra de samme udgivere som den primære litteratur, samt fra hjemmesider der udbyder 

investorinformationer, hvorfor informationen vurderes at være pålidelig. Hjemmesider vil desuden kun 

anvendes i et mindre omfang, idet ISA’erne og IAASB’s rapport vil have klar hovedvægt. 

Nedenfor har vi kort opridset de væsentligste kilders funktion i relation til vores diskussion af 

revisionserklæringen i nærværende afhandling. Materiale, der stammer fra kilderne gennemgået nedenfor, 

vurderes pålidelig, da der er tale om materiale fra myndigheder, lovgivning og standarder.  
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International Accounting Standards Board 

Forkortet IASB er en uafhængig standardudstedende organisation under IFAC, der udsteder og opdaterer 

internationale regnskabsstandarder kendt som IAS og IFRS2. Siden 2005 har EU krævet, at børsnoterede 

selskaber i medlemslandende anvender de internationale regnskabsstandarder, udstedt af IASB og godkendt 

af EU. 

International Accounting and Assurance Standards Board 

Forkortet IAASB er en uafhængig standardudstedende organisation under IFAC, der udsteder og opdaterer 

internationale revisionsstandarder og erklæringsstandarder, herunder bl.a. ISA’erne3. Revisorer i Danmark, 

som er medlem af brancheforeningen FSR – danske revisorer, er påkrævet at følge de internationale 

revisionsstandarder. 

Europa-Kommissionen 

Har til opgave at fremme, hvad der er af almen interesse for Den Europæiske Union ved at deltage i 

beslutningstagning, ved at fremlægge forslag til europæisk lovgivning, ved at overvåge, at traktaterne og 

europæisk lovgivning gennemføres korrekt og ved at gennemføre fælles politikker og forvalte midler. Siden 

2005 har kommissærkollegiet bestået af et medlem fra hvert medlemsland4. 

Årsregnskabsloven 

Forkortet ”ÅRL” er den danske lov angående finansiel rapportering for erhvervsdrivende virksomheder i 

Danmark5. Således er ÅRL den begrebsramme, danske erhvervsdrivende virksomheder som udgangspunkt 

anvender6. 

Revisorloven 

Forkortet ”RL” er den danske lov for danske revisorer, som bl.a. regulerer vilkårene for udførelse af revision. 

Relevant for nærværende afhandling er RL’s regulering af revisors afgivelse af revisionsprotokollat i RL § 20 

ff.7. 

Erklæringsbekendtgørelsen 

Erklæringsbekendtgørelsen er en dansk bekendtgørelse udstedt af Erhvervsstyrelsen med hjemmel i RL § 16, 

stk. 4, der bl.a. stiller krav til revisionspåtegninger på årsregnskaber, herunder bl.a. til indhold og omfang. 

3.2.1.1 Europa-Kommissionens forslag til specifikke krav til offentligt betydningsfulde virksomheder 

Kilden indeholder Europa-Kommissionens forslag til specifikke krav PIE-virksomheder8, herunder forslag til 

ændringer i revisors rapportering i artikel 21-23. Det vil således hovedsagligt være disse artikler, der 

fremhæves i nærværende kandidatafhandling. Artikel 22 går på en udvidet revisionserklæring, hvori der er 

                                                             
2 http://www.ifrs.org, about us 
3 ”Revisorhåndbogen 2011”, 1. udgave, 1. oplag – side 892 
4 http://ec.europa.eu, om Europa-Kommissionen 
5 Årsregnskabsloven § 1 
6 Vi er opmærksomme på, at der findes en række danske virksomheder, der aflægger regnskab i forhold til andre 
begrebsrammer, hvorfor vi også i afsnittet har anført ”som udgangspunkt”. 
7 ”Revisorhåndbogen 2011”, 1. udgave, 1. oplag – side 31 
8 Public-interest entities – virksomheder, som har væsentlig offentlig interesse på grund af deres aktiviteter, størrelse, 
antallet af ansatte eller deres virksomheds status gør, at de har en bred vifte af interessenter (herunder børsnoterede 
selskaber). 

http://www.ifrs.org/
http://ec.europa.eu/
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oplyst 23 punkter, der skal medtages i revisionserklæringen, mens artikel 23 omhandler en uddybende 

rapportering til revisionsudvalget, eller det selskabsorgan, der træder i stedet for – typisk bestyrelsen9. 

Kilden er yderst relevant i forbindelse med nærværende afhandling, idet den er anvendt som en del af 

grundtankerne bag IAASB’s forslag til regulering af revisionserklæringen som omtalt i afsnit 3.2.1.2. 

Idet kilden stammer fra en myndighed, vurderes denne at være pålidelig. 

3.2.1.2 IAASB’s forslag til regulering af revisionserklæringen 

IAASB har løbende drøftet forslag til forbedring af revisionserklæringen, herunder formulering og indhold af 

denne, og har ved junimøde d. 11.-15. juni 2012 diskuteret forhold vedrørende forbedring af 

revisionserklæringen, hvori resultatet af det tidligere udsendte konsultationspapir også fremgår. Det nye 

konsultationspapir indeholder et eksempel på en ny udformning af en ”blank” revisionserklæring, som 

indeholder væsentlige ændringer til den i dag kendte revisionserklæring i overensstemmelse med ISA 700. 

Som nævnt i afsnit 3.2.1.1 er en af grundtankerne bag den nye erklæring blandt andet Europa-

Kommissionens forslag til uddybende krav til indholdet i revisionserklæringen i artikel 22. 

IAASB’s konsultationspapir indeholdende forslag til en ny revisionserklæring er den mest centrale kilde i 

nærværende afhandling, og vores analyse vil være bygget op omkring erklæringsforslaget der fremgår i 

konsultationspapiret. Kilden stammer fra IAASB, som vurderes at være en pålidelig kilde. 

3.2.2 Metodevalg 
Ovennævnte kilder i afsnit 3.2.1 vil blive anvendt igennem hele afhandlingen og være grundstenen for 

nærværende afhandling. Vores metode vil være en juridisk kritisk analyse af de præsenterede forslag til 

ændringer på revisors og ledelsens rapportering både inden for og uden for årsrapporten.  

Vi vil med udgangspunkt i den nuværende regulering og kommende reguleringstiltag fra IAASB analysere os 

frem til, hvorledes revisionserklæringen fremtidigt skal udformes ved danske børsnoterede selskaber med 

betydelige usikkerheder, herunder specifikt om fortsat drift, såfremt reguleringstiltaget indføres. 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i årsrapporter for udvalgte danske børsnoterede selskaber, og vi vil i 

afhandlingen have hovedvægt på revisors rapportering af forhold vedrørende betydelige usikkerheder, 

herunder specifikt om fortsat drift, i revisionserklæringen. 

Vi vil benytte en analytisk tilgang i afhandlingen, hvor vores egne holdninger til og vurdering af IAASB’s 

forslag til en ny revisionserklæring inddrages. Produktet af vores analyse vil være et forslag til, hvorledes 

revisionserklæringen fremtidigt kan udformes ved identificering af forhold vedrørende betydelige 

usikkerheder, herunder specifikt om fortsat drift ud fra IAASB’s erklæringsforslag ved anvendelse af denne 

på praktiske eksempler. 

                                                             
9 ”Problemstillinger ved gennemførelse af ISA efter udkastene til EU regulering af revision”, Lars Kiertzner og Thomas 
Riise Johansen, Revision & Regnskabsvæsen nr. 4 2012 - side 12-21 
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Hvor der anvendes eksterne kilder vil vi henvise hertil ved brug af fodnoter. Citater fra lovgivning m.v. vil 

blive anført i citationstegn og kursivskrift, således at det tydeligt afgrænses fra den resterende tekst. 

3.3 Opgavestruktur 
For at skabe overblik for læser er opgavens struktur illustreret i nedenstående figur 1.  

Figur 1 | Opgavestruktur, kilde: egen tilvirkning
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Afhandlingen deles op i fire sektioner, jf. figur 1 ovenfor – problem og metodik, regulering, analyse, 

konklusion.  
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Vi vil bruge første sektion ”Problem og metodik” (nærværende afsnit) som indledning til afhandlingen og 

behandle, hvorfor problemformuleringen er aktuel og relevant, samt give læser indblik i, hvordan 

problemformuleringen er afdækket via metodevalg og præsentation af kildemateriale m.v. 

Sektion 2, ”regulering” er delt op i to kategorier; den nuværende regulering og nye reguleringstiltag. I delen, 

der omhandler nuværende regulering, vil det blive behandlet, hvorledes årsregnskabsloven (”ÅRL”), 

International Accounting Standards Board (”IASB”) internationale begrebsramme International Financial 

Reporting Standards (”IFRS”), International Standards on Auditing (”ISA”), revisorloven (”RL”) og 

erklæringsbekendtgørelsen regulerer revisors og ledelsens rapportering uden for og inden for årsrapportens 

rammer, herunder specifikt rapporteringen af betydelige usikkerheder for fortsat drift. I delen, der 

omhandler nye reguleringstiltag, vil det blive behandlet, hvorledes revisor og ledelsen fremtidigt skal 

rapportere betydelige usikkerheder, herunder specifikt om fortsat drift, både uden for og inden for 

årsrapportens rammer, efter Europa-Kommissionen og IAASB’s reguleringsforslag, såfremt disse bliver 

indført. 

Sektionen ”analyse” vil blive indledt med en analyse af IAASB’s erklæringsforslag sammenlignet med en 

revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med de nuværende ISA’er. Efterfølgende vil IAASB’s 

erklæringsforslag blive anvendt på tre casevirksomheder, som indledes med en præsentation af de valgte 

casevirksomheder, herunder hvorfor casevirksomheder er relevante for afhandlingen. Der tages 

udgangspunkt i casevirksomhedernes årsrapporter, og baseret herpå vil vi analysere os frem til forhold af 

regnskabs- og revisionsmæssig karakter, som vi mener, bør oplyses i en revisionserklæring udarbejdet i 

overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag. Vi vil i bilagene til nærværende afhandling vedlægge 

vores bud på revisionserklæringer for casevirksomhederne udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s 

erklæringsforslag. Afsnit 7.1 i analysesektionen indledes ligeledes med en introduktion til anvendelsen af 

IAASB’s erklæringsforslag, samt vores forudsætninger for udarbejdelsen af vores revisionserklæringer. 

I fjerde sektion vil vi komme med vores konklusion på problemformuleringen, samt foretage en 

perspektivering indeholdende vores drøftelser, holdninger og tanker omkring IAASB’s erklæringsforslag, 

herunder om IAASB er på vej mod en forbedret revisionserklæring. 

Endvidere vil der igennem opgaven anvendes nummererede overskrifter, der inddeler afsnittene, således at 

læser har nemmere ved at navigere rundt i opgaven. Yderligere vil der i tilfælde, hvor det vurderes 

hensigtsmæssigt, anvendes farvekoder for at skabe overblik for læser, og for i øvrigt at øge læservenligheden. 

3.4 Afgrænsning 
Som en del af fastsættelsen af rammerne for nærværende afhandling har vi foretaget en række afgrænsninger 

for at behandle problemformuleringen i dybden. 

Vi vil afgrænse os fra mindre virksomheder og have fokus på danske børsnoterede selskaber, som aflægger 

regnskab efter IFRS som godkendt af EU og supplerende krav i Årsregnskabsloven for regnskabsklasse D 

(”ÅRL-D”). Denne afgrænsning foretages, idet Europa-Kommissionens forslag, som IAASB’s udkast til ny 
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revisionserklæringen bl.a. er bygget på, omhandler specifikke krav til PIE-virksomheder. Yderligere foretages 

afgrænsningen, idet vi ikke ønsker at redegøre for situationer, hvor den øverste ledelse deltager i den daglige 

ledelse af virksomheden, idet der er forskel på kommunikationen m.v., hvilket bl.a. er omtalt i ISA 260 og 

265. Afhandlingen beskæftiger sig således udelukkende med revisionserklæringer og tilhørende rapportering 

afgivet på et fuldstændigt regnskab med et generelt formål aflagt efter IFRS som godkendt af EU og 

supplerende krav i ÅRL. 

På grund af omfang og relevans i forhold til problemformuleringen vil vi ikke yderligere redegøre for krav til 

rapportering i koncerner, herunder koncernrevision m.v. Vi vil heller ikke omtale rapportering i de 

situationer, hvor der er flere end ét revisionsfirma tilknyttet revisionen af samme regnskab.  

Betydelig usikkerhed om fortsat drift kan lede til konkursbehandling og rekonstruktion. Vi vil afgrænse os fra 

at behandle forhold omkring rekonstruktion eller konkursbehandling af virksomheder på grund af omfang og 

relevans i forhold til vores problemformulering (idet der skal aflægges regnskab efter andre principper end 

fortsat drift). Nærværende afhandling vil ligeledes ikke behandle risikoen for besvigelser, som kan være 

forøget ved virksomheders betydelig usikkerhed om fortsat drift. 

Som følge af, at afhandlingen udelukkende diskuterer forhold vedrørende danske børsnoterede selskaber, vil 

vi afgrænse os fra andre udenlandske regnskabs- og revisionsstandarder end IAS/IFRS og ISA’erne, 

eksempelvis US GAAP/GAAS. Afhandlingen vil udelukkende være koncentreret om ÅRL, internationale 

regnskabsstandarder fra IASB (IAS og IFRS), internationale revisionsstandarder fra IAASB (ISA) og mulige 

reguleringstiltag fra Europa-Kommissionen og IAASB. 

Afhandlingen vil udelukkende behandle revisionserklæringen efter ISA 700, 705 og 706 og er således 

afgrænset fra ISA 800, 805 og 810, samt alle øvrige erklæringer, herunder review- og assistanceerklæringer, 

andre erklæringer med sikkerhed m.v. 

Revisionsprotokollen gennemgås som del af revisors rapportering. Vi vil redegøre for indholdet og omfanget 

af revisionsprotokollen, men afgrænse os fra at give en dybere redegørelse og beskrivelse af indholdet af de 

fem forskellige revisionsprotokollater, herunder afgrænse os helt fra beskrivelse af protokollat om 

rådgivning, assistance m.v. samt fratrædelsesprotokollat. Af hensyn til problemformuleringen vil vi 

hovedsageligt beskrive de områder i revisionsprotokollen, som har relevans i forhold til fortsat drift. 

Anvendelse af IAASB’s erklæringsforslag på praktiske eksempler vil ske ud fra vores gennemgang af de 

offentliggjorte årsrapporter. Vi har således ikke haft indsigt i den foretagne revision, som vil kunne have givet 

udtryk for en anden udformning af revisionserklæringen efter IAASB’s erklæringsforslag, havde vi haft denne 

indsigt. Vi henviser til introduktionsafsnittet 7.1, hvor vores forudsætninger for udarbejdelse af 

revisionserklæringer i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag er gennemgået. 
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4. Nuværende regulering 
4.1   Definition af fortsat drift 
Udtrykket ”fortsat drift” stammer fra det amerikanske udtryk ”going concern” og er en forudsætning i 

relation til regnskabsaflæggelse efter både ÅRL og IFRS. ISA 570 definerer i afsnit 2 fortsat drift ”ved 

forudsætningen om fortsat drift anses en virksomhed for at kunne fortsætte driften i en overskuelig 

fremtid.”. 

4.2  Fortsat drift som en grundlæggende forudsætning 
Regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med ÅRL udarbejdes og aflægges efter en grundlæggende 

forudsætning for fortsat drift, idet ÅRL § 13, stk. 1, nr. 4 nævner ”Driften af en aktivitet formodes at 

fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Afvikles en 

aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses med denne afvikling”. 

Tilsvarende grundlæggende forudsætning findes i den internationale begrebsramme fra IASB, som har 

udgangspunkt i International Financial Reporting Standards (IFRS). IAS 1, artikel 25 nævner:  

”When preparing financial statements, management shall make an assessment of an entity’s ability to 

continue as a going concern. An entity shall prepare financial statements on a going concern basis unless 

management either intends to liquidate the entity or to cease trading, or has no realistic alternative but to 

do so. When management is aware, in making its assessment, of material uncertainties related to events or 

conditions that may cast significant doubt upon the entity’s ability to continue as a going concern, the 

entity shall disclose those uncertainties. When an entity does not prepare financial statements on a going 

concern basis, it shall disclose that fact, together with the basis on which it prepared the financial 

statements and the reason why the entity is not regarded as a going concern.”. 

Forudsætningen om fortsat drift er grundlæggende ens i ÅRL og IFRS. Forskellen findes dog i, at ÅRL 

omtaler fortsat drift på aktivitetsniveau, mens IFRS omtaler fortsat drift på virksomhedsniveau. Nærværende 

afhandling er udelukkende koncentreret om fortsat drift på virksomhedsniveau. 

Fortsat drift er interessant, idet dette er en væsentlig forudsætning for, at regnskabsbruger (interessenter til 

regnskabet) kan træffe rette beslutning på baggrund af regnskabet.  

4.3  Tidshorisont 
Begrebet ”overskuelig fremtid” beskrives ikke nærmere i ÅRL. IAS 1.26 nævner, at ledelsen skal foretage 

indgående undersøgelser, hvor alt materiale skal medinddrages, og at undersøgelserne skal omfatte en 

periode, der mindst skal strække sig 12 måneder frem regnet fra balancedagen. ISA 570 nævner ligeledes 12 

måneder som det krav, der er til revisors vurdering af, om fortsat drift forudsætningen er opfyldt10. 

                                                             
10 ”Kommentarer til årsregnskabsloven”, 6. udgave 2011 – side 218 
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Det er med baggrund i dette almindelig praksis i Danmark, at årsrapporter aflagt i overensstemmelse med 

ÅRL og IFRS skal opfylde betingelsen om fortsat drift i en periode på mindst 12 måneder regnet fra 

balancedagen. 

4.4  Ansvarsfordeling mellem ledelse og revisor 

4.4.1  Ledelsens ansvar 
I henhold til ÅRL §§ 8-10 er det ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten. Dermed er det også ledelsens 

ansvar, at årsrapporten indeholder en retvisende redegørelse, såfremt forudsætningen om fortsat drift ikke 

er opfyldt.  

ÅRL kræver, at den daglige ledelse vurderer virksomhedens evne til at fortsætte driften. Den daglige ledelses 

vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften omhandler fremtidige begivenheder og forhold, hvor 

graden af usikkerhed er påvirket af virksomhedens størrelse og kompleksitet, samt hvor langt ud i fremtiden 

vurderingen foretages11. IAS 1.25 fastsætter, at ledelsen ved udarbejdelse af årsrapporten skal tage stilling til, 

hvorvidt virksomheden kan forsætte driften, samt at årsrapporten skal aflægges på en sådan basis, 

medmindre ledelsen har til hensigt at opløse virksomheden eller stoppe aktiviteterne, eller ikke har anden 

udvej12. Yderligere kræver selskabsloven (”SEL”) i §§ 115-116, at virksomhedens bestyrelse eller tilsynsråd 

løbende vurderer, om virksomhedens kapitalberedskab er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Herudover 

stiller lovgivningen ikke konkrete krav til ledelsens bedømmelse af virksomhedens fortsatte drift13. 

Begivenheder eller forhold, der kan rejse tvivl om en virksomheds evne til at fortsætte driften, kan 

eksempelvis opstå ved negativ egenkapital, ændringer i låneforhold uden mulighed for refinansiering, 

væsentlige driftstab eller betydelig forringelse af værdien af aktiver, der genererer pengestrømme. 

Driftsforhold som tab af nøglepersoner i den daglige ledelse eller nye succesfulde konkurrenter kan også 

medføre problemer med fortsat drift. Herudover kan retssager resultere i krav, som virksomheden ikke kan 

honorere14. 

Ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften indeholder mange aspekter og er derfor en 

vanskelig vurdering at foretage. Ofte er vurderingen om fortsat drift behæftet med en række skøn, idet der er 

tale om en forudsigelse af fremtidige begivenheder og forhold. Såfremt ledelsen vurderer, at der er 

usikkerheder omkring virksomhedens fortsatte drift, skal dette omtales i årsrapporten, jf. ÅRL § 99 (se 

afsnittet 4.5.2.2 for yderligere beskrivelse). 

4.4.2 Revisors ansvar 
Revisors ansvar i forbindelse med overbevisning om fortsat drift er at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for, at kunne udtrykke en konklusion om, hvorvidt ledelsens anvendelse af forudsætningen for 

fortsat drift er passende, herunder hvorvidt virksomhedens evne til at fortsætte driften er forbundet med 

                                                             
11 ISA 570.3-5 
12 ”Kommentarer til årsregnskabsloven”, 6. udgave 2011 – side 217 
13 ”Kommentarer til årsregnskabsloven”, 6. udgave 2011 – side 218 
14 ISA 570.A2 
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væsentlig usikkerhed15. Det er således vigtigt at pointere, at det er ledelsens ansvar at vurdere, samt 

dokumentere over for revisor, hvorvidt der er tale om fortsat drift, og revisors rolle er udelukkende at 

vurdere de af ledelsen udførte vurderinger. 

ISA 570.7 er af væsentlig betydning i denne sammenhæng, da der af dette afsnit fremgår følgende ”Revisor 

kan ikke forudse sådanne fremtidige begivenheder eller forhold. Følgelig kan en manglende henvisning i 

revisors erklæring til usikkerhed om fortsat drift ikke betragtes som en garanti for virksomhedens evne til 

at fortsætte driften.”. 

Revisors mål er i denne forbindelse udtrykt i ISA 570.8: 

a. at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af forudsætningen om 

fortsat drift ved udarbejdelsen af regnskabet er passende 

b. på grund af det opnåede revisionsbevis at konkludere, hvorvidt der eksisterer en væsentlig 

usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens 

evne til at fortsætte driften, og 

c. at fastslå konsekvenserne for revisors erklæring. 

Revisor skal allerede i planlægningsfasen, når denne udfører risikovurderingshandlinger i overensstemmelse 

med ISA 315.3, overveje, om der er begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften, for rettidigt at kunne foretage de nødvendige drøftelser med den 

daglige ledelse. Revisor skal i denne sammenhæng fastslå, om den daglige ledelse har foretaget en vurdering 

af virksomhedens evne til at forsætte driften, og hvor dette er tilfældet, drøfte denne med den daglige 

ledelse16. Såfremt den daglige ledelse ikke har foretaget vurderingen, skal revisor drøfte grundlaget for fortsat 

drift med den daglige ledelse, samt forespørge om der foreligger begivenheder eller forhold, der hver for sig 

eller sammen kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, jf. ISA 570.10b.  

Den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften skal indeholde en periode på 

minimum 12 måneder efter balancedagen, som beskrevet i ovenstående afsnit 4.3. Er dette ikke tilfældet, skal 

revisor anmode den daglige ledelse om at forlænge vurderingsperioden til mindst 12 måneder efter 

balancedagen17. 

Revisor skal tage stilling til den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften, 

herunder vurdere om den daglige ledelses vurdering omfatter al relevant information, som revisor er bekendt 

med som følge af revisionen, samt forespørge den daglige ledelse om dens kendskab til begivenheder eller 

forhold der ligger efter vurderingsperioden, som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at 

                                                             
15 ISA 570.6 
16 ISA 570.10 
17 ISA 570.13 
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fortsætte driften18. Den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften indgår som 

en vigtig del af revisors overvejelse om den daglige ledelses anvendelse af forudsætningen om fortsat drift. 

Konstaterer revisor, at der er forhold eller begivenheder, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne 

til at fortsætte driften, skal revisor i overensstemmelse med ISA 570.16 udføre yderligere 

revisionshandlinger. Det kræves i ISA 570, at revisor i sådanne tilfælde anmoder den daglige ledelse om at 

foretage en vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften, såfremt sådan en vurdering ikke 

foreligger. Herudover skal revisor tage stilling til, om den daglige ledelses planer for fremtidige handlinger vil 

kunne forbedre situationen, og om disse planer er gennemførlige, gennemgå budgetter og analyser, samt 

pålideligheden af de grundlæggende data og forudsætninger for disse, overveje hvorvidt yderligere 

informationer er blevet tilgængelige siden ledelsens vurdering, samt anmode om skriftlige udtalelser fra den 

daglige ledelse og, hvor det er passende, den øverste ledelse vedrørende dens planer for fremtidige 

handlinger og disse planers gennemførlighed19. 

4.4.2.1 Revisors ansvar, herunder modificeringer til revisionserklæringen, ved usikkerheder om fortsat 
drift efter ISA 570 

Revisor skal i forbindelse med afgivelse af sin erklæring på regnskabet konkludere, om der efter revisors 

vurdering er en væsentlig usikkerhed i relation til virksomhedens evne til at fortsætte driften. Revisors 

erklæring ved revision af årsregnskaber udarbejdes i overensstemmelse med ISA 700. Konkluderer revisor, 

at der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal revisor fastslå, om 

regnskabet fyldestgørende beskriver de forhold eller begivenheder, der kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften, samt den daglige ledelses planer for at håndtere disse forhold 

eller begivenheder, samt om regnskabet tydeligt oplyser, at der er en væsentlig usikkerhed for, at 

virksomheden muligvis vil være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i 

den normale drift20.  

Hvor det er tilfældet, at oplysningerne i regnskabet er fyldestgørende, skal revisionserklæringen indeholde en 

supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet (i overensstemmelse med ISA 706) for at 

fremhæve tilstedeværelsen af den væsentlige usikkerhed, samt henlede opmærksomheden på den note i 

regnskabet der giver oplysning om de forhold beskrevet i afsnittet ovenfor21. I det tilfælde, hvor der ikke gives 

fyldestgørende oplysning i regnskabet, skal revisor afgive en erklæring med forbehold eller afkræftende 

konklusion, alt efter hvad der er passende, i overensstemmelse med ISA 70522. Revisor skal på samme vis 

afgive afkræftende konklusion, såfremt anvendelse af forudsætning om fortsat drift ikke er passende23, se 

yderligere i afsnit 4.5.4.1. I særlige situationer kan revisor være nødt til at afgive manglende konklusion, jf. 

ISA 570.A27. 

                                                             
18 ISA 570.12-15 
19 ISA 570.16a-e 
20 ISA 570.18 
21 ISA 570.19 
22 ISA 570.20 
23 ISA 570.21 
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Revisor skal, såfremt den øverste ledelse ikke har været involveret i den daglige ledelse af virksomheden, 

underrette den øverste ledelse om konstaterede forhold eller begivenheder, der kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften, herunder hvorvidt forholdene eller begivenhederne udgør en 

væsentlig usikkerhed, hvorvidt anvendelsen af forudsætningen om fortsat drift er passende ved 

udarbejdelsen og aflæggelsen af regnskabet, og hvorvidt de tilknyttede oplysninger i regnskabet er 

fyldestgørende24. 

Ved betydelig udsættelse af regnskabets godkendelse skal revisor i ethvert tilfælde forespørge om grunden til 

dette. Såfremt revisor anser, at udsættelsen relaterer sig til forhold, der vedrører vurderingen af fortsat drift, 

skal revisor udføre yderligere revisionshandlinger, som beskrevet ovenfor, samt vurdere indvirkningen på sin 

erklæring25. 

4.5 Rapporteringsformer 

4.5.1  Generelt om rapporteringsformer 
ÅRL stiller en række krav til årsrapportens indhold og bestanddele, ud fra hvilken regnskabsklasse 

virksomheden befinder sig i. Virksomheder i regnskabsklasse D, som er den mest omfangsrige 

regnskabsklasse i ÅRL, skal således i årsrapporten inkludere en ledelsespåtegning, revisionspåtegning, samt 

ledelsesberetning i henhold til ÅRL’s bestemmelser. 

Generalklausulen i ÅRL er § 11: 

”Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og, hvis 

der udarbejdes koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.” 

Årsrapporten aflægges af virksomhedens ledelse, og ledelsen udtrykker således i sin påtegning, at denne 

påtager sig ansvaret for årsrapporten. På samme vis udtrykker revisor sit ansvar for årsrapporten ved at 

afgive revisionserklæringen på årsregnskabet. 

Foruden rapportering i årsregnskabet stiller ISA’erne og dansk lovgivning yderligere krav til intern 

rapportering imellem revisor og ledelsen. Således er både ledelse og revisor underlagt forskellige 

rapporteringskrav, både i og uden for årsregnskabet, som vil blive gennemgået i nærværende afsnit 4.5.  

4.5.2 Ledelsens rapportering i årsrapporten 
Ledelsens rapportering i årsrapporten sker i to afsnit med formålet om dels at supplere oplysninger i 

årsregnskabet og give regnskabsbruger en bedre forståelse af regnskabet, samt med formålet om at fremhæve 

ledelsens ansvar for årsrapporten. Nedenstående afsnit 4.5.2.1 og 4.5.2.2 beskriver ledelsens rapportering i 

årsrapporten i form af ledelsespåtegning og ledelsesberetning. 

                                                             
24 ISA 570.23 
25 ISA 570.24 
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4.5.2.1 Ledelsespåtegning 

I afsnit 4.4.1 kom vi frem til, at ledelsen har ansvaret for at aflægge årsregnskabet i henhold til ÅRL §§ 8-10. 

ÅRL § 9, stk. 1 beskriver i denne sammenhæng krav om, at medlemmer af ledelsen skal afgive en påtegning 

(ledelsespåtegning), hvori de erklærer; 

o hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders 

krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og 

o hvorvidt årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab giver et retvisende billede af virksomhedens 

og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. 

ÅRL § 9, stk. 5 stiller krav til, at ledelsen i ledelsespåtegningen skal udtale sig om, hvorvidt 

ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omfatter. 

Såfremt en virksomhed fravælger revision (f.eks. hvis denne falder under kravene til revision), regulerer ÅRL 

§ 9, stk. 4 dette forhold, idet stk. 4 fastslår, at medlemmer af ledelsen i ledelsespåtegningen skal erklære, 

hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision. 

Ledelsespåtegningen anvendes for at fastsætte ledelsens ansvar for årsrapporten i forhold til revisors ansvar 

for revisionen, som udtrykkes i en særskilt erklæring (revisionserklæringen)26. Ledelsen erklærer i deres 

påtegning på hele årsrapporten og ikke kun årsregnskabet, således er ledelsesberetningen også omfattet af 

ledelsespåtegningen, hvilket har relevans ved usikkerhed om fortsat drift, idet denne, jf. afsnit 4.5.2.2, 

beskrives og er omfattet af ledelsesberetningen. 

4.5.2.2  Ledelsesberetning 

Årsrapporten indeholder ud over den finansielle del (årsregnskabet) også en ledelsesberetning. Formålet 

med ledelsesberetningen er at supplere de øvrige oplysninger i årsrapporten med en redegørelse for 

virksomhedens aktiviteter og forhold for hermed at medvirke til at give en bedre forståelse og vurdering af 

virksomheden27. 

Kravene til ledelsesberetningen er forskellige, alt efter hvilken regnskabsklasse virksomheden befinder sig i. 

Kravene til indholdet i ledelsesberetningen stiger i takt med regnskabsklasserne. Nedenfor er listet alle krav 

til ledelsesberetningen i årsregnskaber aflagt efter ÅRL-D. Fælles for alle regnskabsklasser er dog, at 

ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler, 

idet dette reguleres i ÅRL § 11. 

Ledelsesberetningen må således ikke indeholde oplysninger, der er i strid med årsregnskabet, eller give en 

ensidig positiv fremstilling af virksomheden, men skal derimod afspejle den reelle situation, virksomheden 

befinder sig i28. Ledelsesberetningen skal ligeledes leve op til ÅRL’s generelle kvalitetskrav i § 12. 

                                                             
26 ”Indsigt i årsregnskabsloven”, 6. udgave 2011/12 – side 63 
27 ”Regnskabshåndbogen 2012” – side 304 
28 ”Indsigt i årsregnskabsloven”, 6. udgave 2011/12 – side 57 
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Krav til indhold i ledelsesberetningen fremgår af ÅRL §§ 99-101. ÅRL § 99, stk. 1 indeholder således følgende 

krav (gældende for regnskabsklasse C og frem): 

§ 99, stk. 1, nr. 1 Beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter. 

§ 99, stk. 1, nr. 2 Beskrivelse af eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med 

beløbsangivelse. 

§ 99, stk. 1, nr. 3 Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så 

vidt muligt med beløbsangivelse. 

§ 99, stk. 1, nr. 4 Redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. 

§ 99, stk. 1, nr. 5 Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og 

usikre faktorer, der er lagt til grund for beskrivelsen. 

§ 99, stk. 1, nr. 6 Beskrivelse af virksomhedens vidensressourcer, hvis de er af særlig betydning for 

fremtidig indtjening. 

§ 99, stk. 1, nr. 7 Beskrivelse af virksomhedens risikoprofil og risikostyring, herunder forretningsmæssige 

og finansielle risici i det omfang, disse forhold ligger ud over, hvad der er almindelig 

forekommende inden for virksomhedens branche. 

§ 99, stk. 1, nr. 8 Beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til 

forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå. 

§ 99, stk. 1, nr. 9 Beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden. 

§ 99, stk. 1, nr. 10 Omtale af filialer i udlandet. 

§ 99, stk. 1, nr. 11 Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger, 

herunder begrundelse for eventuelle afvigelser. 

§ 101, stk. 1 5 års hoved- og nøgletal. 

Yderligere krav til virksomheder i regnskabsklasse D fremgår af ÅRL § 99a og § 107. 

§ 99, stk. 2 Oplysning om relevante ikke-finansielle forhold. 

§ 99a Redegørelse om samfundsansvar. 

§ 107, stk. 1 Oplysningskrav om ledelseserhverv. 

§ 107 a Oplysninger om kapitalforhold og overtagelsestilbud. 

§ 107 b og c Redegørelse for virksomhedsledelse. 

Omfanget af krav til indholdet i ledelsesberetningen for børsnoterede selskaber i regnskabsklasse D er, som 

det fremgår ovenfor, omfangsrigt. Vi vil på grund af omfang ikke kommentere yderligere på de enkelte krav 

men kun kommentere generelt på, hvad der er relevant i sammenhæng med vores problemformulering. 

I forhold til omtale af fortsat drift er det væsentligt at fremhæve bl.a. afsnittene nævnt i ÅRL § 99, stk. 1, nr. 

2, 3, 4 og 5. Disse afsnit indeholder beskrivelser omkring indregning og måling, udvikling i virksomhedens 

aktiviteter og økonomiske forhold, samt begivenheder efter balancedagen. Fremtidige forhold, som 

eksempelvis usikkerheder i forbindelse med udfaldet af en retssag, der er uden for virksomhedens kontrol, 
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men som har afgørende betydning for målingen af virksomhedens aktiver, skal eksempelvis oplyses i 

afsnittet omtalt i ÅRL § 99, stk. 1, nr. 2. 

4.5.2.2.1 Omtale af fortsat drift i ledelsesberetning 

Oplysninger om usikkerhed om fortsat drift har betydning for det retvisende billede. Som beskrevet i afsnit 

4.2 er fortsat drift en grundlæggende forudsætning ved regnskabsaflæggelsen, ligesom det retvisende billede 

- generalklausulen i ÅRL § 11 – skal opfyldes. 

I henhold til ÅRL § 99 skal oplysninger om fortsat drift gives i ledelsesberetningen, som ikke er en del af 

årsregnskabet. Oplysningen bør således også fremgå af årsregnskabet i eksempelvis en selvstændig note, eller 

i forlængelse af en note.  

Eksempelvis kan omtale af fortsat drift ske i forlængelse af egenkapitalnoten, såfremt der er tale om 

usikkerheder vedrørende fortsat drift som følge af negativ kapital (negativ egenkapital giver dog ikke isoleret 

anledning til usikkerhed om fortsat drift). Ofte ses omtale af fortsat drift i en selvstændig note, idet negativ 

kapital blot kan være en residual af flere ting, der samlet giver anledning til usikkerhed om fortsat drift, og 

akkumuleret har genereret underskud, der fører til negativ kapital. 

I henhold til SEL § 119 stilles krav til ledelsens pligter ved kapitaltab i et kapitalselskab (Aktie- eller 

Anpartsselskab). Ledelsen skal således på generalforsamlingen redegøre, for hvorledes kapitalen planlægges 

reetableret. Det er ikke et krav, at ledelsen i ledelsesberetningen skriver om reetableringsplaner, men det er 

naturligt at nævne dele herom. 

4.5.2.2.2 Ingen revisionspligt 

Ledelsesberetningen er ikke omfattet af revisionspligten, jf. ÅRL. Såfremt årsrapporten indeholder en 

ledelsesberetning, hvilket er et krav for virksomheder i regnskabsklasse D, skal revisor i tilknytning til sin 

erklæring afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet29. 

Revisors afgivelse af udtalelse om ledelsesberetningen placeres i et særskilt afsnit nederst i 

revisionserklæringen efter konklusionen og eventuelle supplerende oplysninger m.v. Opbygning af 

revisionserklæringen er gennemgået i afsnit 4.5.4.1, som der henvises til. Erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 

1, nr. 7, samt stk. 7 og stk. 8, regulerer revisors udtalelse om ledelsesberetningen. Revisors udtalelse om 

ledelsesberetningen indeholder ikke angivelse af sikkerhed.  

Revisor skal ikke foretage andre handlinger end at sikre, at der er konsistens mellem oplysningerne i 

ledelsesberetningen og årsregnskabet. Således skal revisor kun tag højde for de oplysninger, der er 

fremkommet gennem revisionen. Opdager revisor, at der ikke er overensstemmelse mellem 

ledelsesberetningen og årsregnskabet, skal det fremgå af revisors udtalelse. I praksis ser man kun meget få 

                                                             
29 ”Indsigt i årsregnskabsloven”, 6. udgave 2011/12 – side 77 
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tilfælde af uoverensstemmelser, idet revisor ofte vil anbefale ledelsen at bringe uoverensstemmelsen i orden 

inden revisors afgivelse af revisionserklæring på årsregnskabet. 

På trods af, at der ingen revisionspligt er for ledelsesberetningen, skal det kort nævnes, at såfremt ledelsen 

ønsker revision af ledelsesberetningen og revisors afgivelse af en erklæring med høj grad af sikkerhed 

vedrørende ledelsesberetningen, kan dette ske ved revisors afgivelse af en RS3000 erklæring. Denne 

erklæring afgives i tilknytning til/forlængelse af ISA 700-erklæringen om revision af årsregnskabet. 

4.5.3 Ledelsens rapportering uden for årsrapporten 
4.5.3.1 Ledelsens regnskabserklæring 

ISA 580 omhandler skriftlige udtalelser og udtrykker i punkt 15 de skriftlige udtalelsers form, som er en 

regnskabserklæring stilet til revisor. Revisors indhentelse af ledelsens regnskabserklæring er ikke et 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis i sig selv, og regnskabserklæringen kan således ikke stå alene som 

revisionsbevis. Indhentelse af ledelsens regnskabserklæring har heller ingen påvirkning på arten eller 

omfanget af andet revisionsbevis, som revisor indhenter30. 

Revisor skal indhente skriftlige udtalelser fra ledelsen om, at ledelsen efter dens egen opfattelse har opfyldt 

sit ansvar for udarbejdelsen af regnskabet og for fuldstændigheden af de informationer, ledelsen har givet til 

revisor. Regnskabserklæringen kan underbygge andet revisionsbevis ved hjælp af skriftlige udtalelser, og 

regnskabserklæring giver dermed også revisor mulighed for at reagere passende på udtalelser fra ledelsen – 

også i tilfælde hvor ledelsen ikke ønsker at afgive skriftlige udtalelser (regnskabserklæringen)31. 

ISA 580.9 stiller krav om, at revisor skal anmode om skriftlige udtalelser fra den ledelse, der er ansvarlig for 

regnskabet, og som besidder viden om de pågældende forhold. I praksis er dette ofte den daglige ledelse frem 

for den øverste ledelse, hvorfor skriftlige udtalelser passende kan indhentes fra virksomhedens direktør 

(”CEO”) og økonomidirektør (”CFO”)32. 

Ledelsens regnskabserklæring skal indeholde et afsnit om, at ledelsen har opfyldt sit ansvar for 

udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, og 

det retvisende billede. Yderligere skal regnskabserklæringen indeholde ledelsens udtalelse om, at den har 

givet revisor al relevant information og adgang, som aftalt i vilkårene for revisionsopgaven, og at alle 

transaktioner er blevet registreret og afspejlet i regnskabet33. 

Revisor kan ifølge ISA 580.13 indhente ledelsens skriftlige udtalelse om andre forhold, der er relevante for 

regnskabet eller et udsagn i regnskabet, ved at indføre et afsnit i regnskabserklæringen. Det kan eksempelvis 

være ledelsens bekræftelse af, at forudsætninger for opgørelse og indregning af regnskabsmæssige skøn er 

korrekte. 

                                                             
30 ISA 580.4 
31 ISA 580.6 
32 ISA 580.A2 
33 ISA 580.10-11 
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Dateringen af ledelsens regnskabserklæring skal være så tæt som muligt på datoen på revisionserklæringen 

på regnskabet og skal omfatte den periode, der er udtrykt i revisionserklæringen34. Regnskabserklæringen er 

et nødvendigt revisionsbevis, og revisors konklusion og datering af erklæring kan således ikke afgives forud 

for datoen på regnskabserklæringen. 

Regnskabserklæringen kan I nogle tilfælde inkludere et forbehold om, at udtalelserne er afgivet efter 

ledelsens bedste viden og overbevisning, eksempelvis hvis økonomidirektøren er tiltrådt midt på året. Det er 

rimeligt for revisor at acceptere en sådan formulering, hvis revisor er overbevist om, at udtalelserne er afgivet 

af personer med passende viden og ansvar35. Et sådan forbehold mindsker ikke personernes ansvar for 

regnskabet. Yderligere mindsker det ikke et medlem af den daglige ledelses ansvar for regnskabet i det 

tilfælde, at denne ikke har været til stede i hele den periode, som revisionserklæringen omhandler – 

eksempelvis som nævnt ovenfor med en økonomidirektør der tiltræder midt på året. 

Såfremt revisor har tvivl om ledelsens kompetencer eller integritet, skal revisor vurdere pålideligheden af 

regnskabserklæringen, samt mulige påvirkninger på revisionserklæringen.  Det kan eksempelvis være, at 

ledelsen ikke afgiver de ønskede skriftlige udtalelser, hvilket behandles i ISA 580.19. Her skal revisor drøfte 

forholdet med ledelsen, samt foretage en ny vurdering af ledelsens integritet, herunder den mulige 

indvirkning dette kan have på revisionsbevis generelt, samt den mulige indvirkning på revisionserklæringen. 

Såfremt revisor konkluderer, at der er tvivl om ledelsens integritet, eller ledelsen ikke afgiver 

regnskabserklæringen, skal revisor ifølge ISA 580.20 ikke afgive en konklusion om regnskabet – i 

overensstemmelse med ISA 705. 

Øvrige ISA’er stiller også krav til ledelsens udtalelser, jf. bilag 1 til ISA 580. Idet nærværende afhandling 

behandler fortsat drift, gengives således ISA 560.9 og ISA 570.16, som har relevans herfor. 

ISA 560.9 

”Revisor skal anmode den daglige ledelse og, hvor det er passende, den øverste ledelse om at afgive en 

skriftlig udtalelse i overensstemmelse med ISA 580 om, at alle begivenheder, der er indtruffet efter 

balancedatoen, og for hvilke der i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kræves regulering eller 

oplysning er blevet reguleret eller oplyst.” 

ISA570.16e 

”Hvis der konstateres begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at 

fortsætte driften, skal revisor opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis til at fastslå, om der er væsentlig 

usikkerhed derom eller ej ved at udføre yderligere revisionshandlinger, herunder overvejelse af afbødende 

faktorer. Disse handlinger skal inkludere: 

e) anmodning om skriftlige udtalelser fra den daglige ledelse og, hvor det er passende, den øverste ledelse 

vedrørende dens planer for fremtidige handlinger og disse planers gennemførlighed.” 

                                                             
34 ISA 580.14 
35 ISA 580.A5 
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Revisor skal i henhold til ISA 570.16e altså, hvis der er betydelig tvivl om fortsat drift, anmode om den 

daglige ledelses skriftlige udtalelse om dens planer for fremtiden og disse gennemførlighed – altså 

virksomhedens evne til at fortsætte driften – hvilket er vigtigt for revisors erklæring, idet årsregnskabet efter 

ÅRL og IFRS aflægges under forudsætning om fortsat drift, og hvis dette ikke opfyldes kræves der 

modifikationer i revisionserklæringen, jf. næste afsnit. Ledelsen udtaler sig dermed skriftligt om, at 

virksomheden er fortsættende. 

4.5.4 Revisors rapportering i årsrapporten 
Revision af årsregnskabet for en virksomhed udføres med det formål, at revisor afgiver en konklusion på 

årsregnskabet ved afgivelse af en erklæring med høj grad af sikkerhed i årsregnskabet. Revisor fungerer som 

offentlighedens tillidsrepræsentant36, og dennes erklæring i regnskabet har derfor stor betydning for 

regnskabsbruger i dennes anvendelse af årsregnskabet, for at regnskabsbruger kan træffe korrekte 

beslutninger ud fra det aflagte årsregnskab. 

Revisionserklæringen afgives således direkte i det aflagte årsregnskab og er dermed offentlig tilgængelig, 

modsat revisors øvrige rapportering over for ledelsen, som kun er til intern brug, jf. afsnit 4.5.5. 

Idet vi i afsnit 3.4 har afgrænset os fra alle øvrige erklæringer, vil nærværende afsnit udelukkende omhandle 

ISA 700-erklæringen, samt de tilknyttede modifikationer til revisionserklæringen, samt supplerende 

oplysninger, nævnt i ISA 705 og ISA 706. 

I dette afsnit vil der i stor udstrækning blive henvist til ISA’erne, og kun hvor der er særlovgivning i 

Danmark, som følge af erklæringsbekendtgørelsen, vil der blive henvist hertil. Erklæringsbekendtgørelsen 

blev ajourført i 2008 med virkning for erklæringer, der afgives den 1. juli 2008 eller senere. Ajourføringen 

bragte erklæringsbekendtgørelsen i harmoni med ISA’erne hvorfor vi har valgt at tage udgangspunkt i disse. 

Yderligere er omfanget i ISA’erne større (eksempelvis til formkrav) end erklæringsbekendtgørelsen, hvilket 

yderligere taler for at tage udgangspunkt i ISA’erne. 

Forskelle imellem ISA 700 og erklæringsbekendtgørelsen til formkrav er således37: 

1. ISA 700 kræver omtale af ledelsens ansvar for regnskabet, hvilket ikke fremgår af 

erklæringsbekendtgørelsen. 

2. Omtale af ”ikke-forbehold” (som en sætning lige inden konklusionsafsnittet) er et krav i 

erklæringsbekendtgørelsen men ikke i ISA 700. 

 

4.5.4.1  Revisionserklæringen 

Revisors afgivelse af en erklæring på årsregnskabet reguleres i erklæringsbekendtgørelsen og ISA 700, der 

omhandler revisors ansvar for at udforme en konklusion om et regnskab, herunder formen og indholdet af 

revisionserklæringen, jf. ISA 700.1. ISA 700 omhandler revisors erklæring på et fuldstændigt regnskab med 

                                                             
36 Erklæringsbekendtgørelsen § 1, stk. 1. 
37 ”Revisor regulering & rapportering”, 2010, 2. udgave, 1. oplag – side 219 
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generelt formål, herunder tilhørende noter, som beskrevet i ISA 700.8, hvor tilhørende noter også omfatter 

anvendt regnskabspraksis.  

Målene i ISA 700 er defineret i afsnit 6, således at det er revisors mål; 

a. at udforme en konklusion om regnskabet baseret på en vurdering af de konklusioner, der er draget 

fra det opnåede revisionsbevis, og 

b. at udtrykke denne konklusion klart i en skriftlig erklæring, der også beskriver grundlaget for 

konklusionen. 

Ad punkt a38 

ISA 700 er en erklæring med høj grad af sikkerhed, hvilket betyder, at revisors konklusion i form af afgivelse 

af en ISA 700-erklæring er et udtryk for, at revisor har opnået høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som 

helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om den skyldes besvigelser eller fejl. Herudover skal 

konklusionen omhandle, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 

med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, hvorvidt revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis i overensstemmelse med ISA 330, og hvorvidt ikke-korrigerede fejlinformationer enkeltvist 

eller samlet er væsentlige i overensstemmelse med ISA 450. 

Ved vurdering af, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme, skal der foretages en vurdering af, om oplysningerne er fyldestgørende 

(notekrav, anvendt regnskabspraksis m.v.), vurdering af rimeligheden af regnskabsmæssige skøn, vurdering 

af ledelsens neutralitet m.v. Yderligere skal revisors konklusion og vurdering af, hvorvidt regnskabet er 

udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, også omfatte revisors 

vurdering af, om regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med den valgte begrebsramme. 

Ad punkt b39 

Såfremt revisor konkluderer, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 

med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, skal revisor afgive en erklæring uden modifikationer i 

overensstemmelse med formkrav m.v. i ISA 700. Er revisor ikke i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, eller konkluderer revisor, at regnskabet indeholder væsentlige fejl, skal revisor modificere sin 

konklusion i overensstemmelse med ISA 705 – som beskrives nærmere i afsnit 4.5.4.1.3. 

4.5.4.1.1 Formkrav til revisionserklæringen 

Formkrav til revisionserklæringen fremgår af ISA 700, afsnit 20-42 og erklæringsbekendtgørelsen § 5. 

Erklæringen skal være skriftlig og have en titel, der klart indikerer, at der er tale om en erklæring afgivet af en 

uafhængig revisor. Erklæringen skal adresseres til dem, erklæringen er udarbejdet til, hvilket som oftest er 

aktionærerne (ejerne i et aktieselskab) eller den øverste ledelse i den virksomhed, hvis regnskab revideres. 

                                                             
38 ISA 700.10-15 
39 ISA 700.16-19 
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Ved gennemgang af en erklæring afgivet i overensstemmelse med ISA 700 er erklæringen som oftest delt op i 

fem afsnit; (1) indledende afsnit, (2) ledelsens ansvar, (3) revisors ansvar, (4) konklusion, (5) erklæring i 

henhold til anden lovgivning eller regulering (bl.a. udtalelse om ledelsesberetning - særskilt erklæring, jf. 

erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 1, nr. 7, samt stk. 7 og stk. 8). 

I det indledende afsnit identificeres den virksomhed, der revideres, perioden regnskabet er aflagt for, at 

regnskabet er revideret, hvilke bestanddele af regnskabet der er revideret, samt hvilken begrebsramme 

regnskabet er aflagt efter. Kravene til det indledende afsnit er fastsat i ISA 700.23.  

Som tidligere beskrevet i afsnit 4.4.1 er det ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet. I afsnittet ”Ledelsens 

ansvar” beskrives derfor ledelsens ansvar for årsregnskabet, herunder at dette er aflagt i overensstemmelse 

med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Yderligere beskrives ledelsens ansvar for omfanget af 

intern kontrol, som ledelsen fastslår nødvendigt for at kunne udarbejde et regnskab, der er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. I ISA 700.25 fremgår det som et krav, at 

revisionserklæringen indeholder et afsnit med overskriften ”Ledelsens [eller et andet passende udtryk] 

ansvar for regnskabet”. Desuden skal afsnittet henvise til det retvisende billede, når regnskabet er udarbejdet 

i overensstemmelse med en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede – 

eksempelvis ÅRL eller IFRS. 

Krav til afsnittet vedrørende revisors ansvar fremgår af ISA 700.28-33. Afsnittet er det mest centrale afsnit i 

revisionserklæringen. Heri skal indgå, at det er revisors ansvar at udtrykke en konklusion om regnskabet på 

grundlag af den udførte revision, ligesom det skal anføres, at revisionen er udført i overensstemmelse med 

ISA’erne. ISA 700.31 er væsentlig at bemærke, idet denne fremhæver, at de valgte handlinger afhænger af 

revisors vurdering, hvilket vil sige, at såfremt en anden revisor havde revideret samme regnskab, kan typen 

af udførte revisionshandlinger variere – dog vil revisor altid skulle leve op til kravene i ISA’erne. Endvidere 

udtrykker ISA 700.31, at revisionserklæringen skal beskrive, at en revision omfatter udførelse af handlinger 

for at opnå revisionsbevis for oplysningerne i regnskabet, at revisor har vurderet, om den anvendte 

regnskabspraksis er passende, om de regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt vurderet den samlede 

præsentation af regnskabet.  

På samme vis, som under ledelsens ansvar, skal revisor, jf. ISA 700.32, referere til det retvisende billede. 

Herudover skal det anføres, hvorvidt det opnåede revisionsbevis efter revisors opfattelse er tilstrækkeligt og 

egnet til at danne grundlag for revisors konklusion, jf. ISA 700.33. Denne sætning afrunder afsnittet revisors 

ansvar, efterfulgt af sætningen ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold”, såfremt der afgives en 

erklæring uden modifikationer til konklusionen, hvilket er en dansk bestemmelse i 

erklæringsbekendtgørelsen, jf. § 5, stk. 3. 

Revisionserklæringen skal indeholde et afsnit med overskriften ”Konklusion” jf. ISA 700.33. Konklusionen 

skal henvise til ”det retvisende billede”, samt den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, og skal 

således efter ISA 700.35 indeholde formuleringen ”regnskabet giver et retvisende billede af… i 

overensstemmelse med [den relevante regnskabsmæssige begrebsramme]”. 



Kommende reguleringstiltag og disses indflydelse på 
 revisors rapportering i forhold til børsnoterede selskaber 
 ved betydelige usikkerheder, herunder specifikt betydelig  

usikkerhed for fortsat drift 

Side 26 af 101 
 

Udtalelse om ledelsesberetningen skal angives i et særligt afsnit med overskriften ”Udtalelse om 

ledelsesberetningen”, der anføres til sidst i revisionserklæringen efter konklusionsafsnittet. Revisor skal 

udtale, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen baseret på den udførte revision af regnskabet 

har givet anledning til bemærkninger. Hvis der ikke er overensstemmelse med det reviderede regnskab, skal 

det oplyses, hvori uoverensstemmelsen består, ligesom væsentlige mangler i ledelsesberetning skal beskrives 

i udtalelsen. 

Revisionserklæringen efter ISA 700 afsluttes med datering, samt underskrift af revisor. Dateringen af 

revisionserklæringen må ikke ske før den dag, revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at 

alle bestanddele, der udgør regnskabet, er udarbejdet, og at ledelsen har påtaget sig ansvaret for regnskabet. 

Revisor kan komme ud for situationer, hvor denne må afgive supplerende oplysninger eller modificere sin 

erklæring, i henhold til revisionsstandarderne. Nedenstående tabel 1 danner overblik over, hvilke forhold der 

gør sig gældende, når revisor skal angive disse forhold i sin erklæring, samt henviser til afsnit for 

gennemgang af de forskellige modificeringer. 

Tabel 1 | Overblik over modificeringer til revisionserklæringen, kilde: egen tilvirkning 

Forholdets karakter 

Effekt på 
revisionserklæringen 

Behandlet i 
afsnit 

      

Tilstrækkeligt 
og egnet 

revisionsbevis 

Væsentligt Gennemgrib-
ende 

      

Opnået, men 
ønsker at henlede 
regnskabsbrugers 
opmærksomhed 

på et forhold 

Uvæsentligt 
Ikke 

gennemgribende 
Supplerende  

oplysning 
4.5.4.1.2 

Opnået Væsentligt 
Ikke 

gennemgribende 
Forbehold 4.5.4.1.3.1 

Opnået Væsentligt Gennemgribende 
Afkræftende 
konklusion 

4.5.4.1.3.2 

Ikke opnået Væsentligt Gennemgribende 
Manglende  
konklusion 

4.5.4.1.3.3 

 

4.5.4.1.2 Supplerende oplysninger 

Revisor kan, når han finder dette nødvendigt, henlede regnskabsbrugers opmærksomhed på forhold i eller 

uden for regnskabet ved at afgive en supplerende oplysning i revisionserklæringen. Supplerende oplysninger 
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i revisionserklæringen reguleres i ISA 706. ISA 706 omtaler to kategorier af supplerende oplysninger; (1) om 

forståelse af regnskabet, (2) om forståelse af revisionen. I Danmark findes en tredje supplerende oplysning 

vedrørende andre forhold, som fremgår af erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2. 

De tre næstkommende afsnit vil redegøre for forskellen og indholdet i de tre typer af supplerende 

oplysninger. 

Fælles for de tre typer af supplerende oplysninger er, at de i revisionserklæringen skal placeres efter 

konklusionen. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen skal placeres efter supplerende 

oplysning vedrørende forståelse af regnskabet, mens supplerende oplysninger vedrørende andre forhold skal 

afgives i en særskilt erklæring i forlængelse af revisionspåtegningen på regnskabet. 

Fælles for de tre typer af supplerende oplysninger er yderligere, at de skal kommunikeres til den øverste 

ledelse (typisk bestyrelsen). Den supplerende oplysning skal således afspejles i revisionsprotokollatet; se 

nærmere i afsnit 4.5.5.2. Yderligere skal det nævnes, at der godt kan forekomme flere supplerende 

oplysninger i én erklæring. 

4.5.4.1.2.1 Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet 

ISA 706.5a definerer en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet som ”et afsnit i revisors 

erklæring, der henviser til et forhold, der er passende præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter 

revisors vurdering er af en sådan en vigtighed, at det er afgørende for brugeres forståelse af regnskabet.”. 

Denne form for supplerende oplysning gives i de tilfælde, hvor revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for, at forholdet ikke er væsentligt forkert i regnskabet, men revisor ønsker at henlede 

regnskabsbrugers opmærksomhed på forholdet i regnskabet. Det kunne eksempelvis være en specifik 

henvisning til beskrivelse af forhold vedrørende fortsat drift i ledelsesberetningen og i en note til regnskabet, 

såfremt revisor er enig med ledelsen i dennes beskrivelse. ISA 706.A1 nævner andre eksempler på 

supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet. 

Den supplerende oplysning afgives i revisionserklæringen umiddelbart efter konklusionen og skal have 

overskriften ”supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet” eller anden passende overskrift. 

Henvisningen til det forhold, der omtales, skal fremgå tydeligt, og det skal anføres, at revisors konklusion 

ikke er modificeret med hensyn til det forhold, der er fremhævet. En supplerende oplysning vedrørende 

forståelse af regnskabet er således ikke en erstatning for et forbehold, eller afkræftende konklusion og er 

heller ikke en erstatning for oplysninger i regnskabet, som ledelsen skal afgive ifølge den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme.  

4.5.4.1.2.2 Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen 

ISA 706.5b definerer en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen som ”et afsnit i revisors 

erklæring, der henviser til et forhold, som ikke er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter 

revisors vurdering er relevant for brugeres forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors 

erklæring.”. 
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Indholdet i en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen karakteriseres ved, at forholdet 

ikke kræves præsenteret og oplyst i regnskabet. Et eksempel på en supplerende oplysning vedrørende 

forståelse af revisionen kan være et selskab, der er blevet omfattet af revisionspligt, og revisor ønsker at gøre 

regnskabsbruger opmærksom på, at sammenligningstallene ikke er revideret. 

Som ved supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet, skal supplerende oplysning vedrørende 

forståelse af revisionen have overskriften ”supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen” eller 

anden passende overskrift.  

4.5.4.1.2.3 Supplerende oplysning vedrørende andre forhold 

I erklæringsbekendtgørelsen fremgår det af § 7, stk. 2, at revisor altid skal give supplerende oplysninger om 

forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at 

medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. Erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 4, 

påpeger, at oplysninger efter erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 skal angives i et særskilt afsnit med 

overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”.  

Et eksempel på en supplerende oplysning vedrørende andre forhold kan være, hvis et selskab i strid med SEL 

§ 210, stk. 1 har ydet lån til en af selskabets kapitalejere, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor. 

4.5.4.1.3 Modifikationer til revisionserklæringen 

I de situationer, hvor revisor konkluderer, at det er nødvendigt at afgive en konklusion med modifikationer, 

skal revisor tilpasse sin konklusion efter ISA 705, som behandler modifikationer til konklusionen i den 

uafhængige revisors erklæring. ISA 705 behandler tre typer af modifikationer; (1) forbehold, (2) afkræftende 

konklusion, og (3) manglende konklusion. Erklæringsbekendtgørelsen regulerer modifikationer til 

revisionserklæringen i § 6. 

De tre typer af modifikationer vil blive gennemgået i de tre næste afsnit. 

Hvilken type af modifikation, der gives til revisionserklæringen, afhænger bl.a. af arten af det forhold, der er 

årsag til modifikationen, samt om forholdet har gennemgribende indvirkning regnskabet40. Revisors 

konklusion i den afgivne erklæring skal modificeres, når revisor konkluderer, at regnskabet som helhed ikke 

er uden væsentlig fejlinformation, eller revisor ikke er i stand til at indhente tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation41. 

Fælles for de tre typer af modifikationer til revisors konklusion er, at de alle skal præsenteres og beskrives i et 

særskilt afsnit umiddelbart før konklusionen i revisionserklæringen under overskriften ”Grundlag for 

konklusion med forbehold”, ”Grundlag for afkræftende konklusion”, eller ”Grundlag for manglende 

konklusion”. Kan forholdet opgøres beløbsmæssigt, skal beløbet angives i afsnittet ”Grundlag for [forbehold, 

afkræftende konklusion, manglende konklusion]”. Når konklusionen i revisionserklæringen modificeres, skal 

                                                             
40 ISA 705.2 
41 ISA 705.4+6 
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det ligeledes fremgå af overskriften til konklusionsafsnittet, jf. ISA 700.22, ligesom afsnittet med beskrivelse 

af revisors ansvar skal ændres, jf. ISA 700.26-27. 

Som ved afgivelse af supplerende oplysninger, skal afgivelse af en modificeret erklæring kommunikeres til 

den øverste ledelse42. Den modificerede erklæring, eksempelvis forbeholdet, skal således afspejles i 

revisionsprotokollatet.  

Linjen ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold” i afsnittet ”Revisors ansvar” fjernes naturligvis i de 

situationer, hvor revisor afgiver en modificeret konklusion. Revisor skal afgive alle de modifikationer, der er 

nødvendige, og der kan således godt gives flere forbehold i én erklæring43. 

4.5.4.1.3.1 Forbehold 

Hvor revisor efter at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis konkluderer, at fejlinformationer 

enkeltvis eller samlet er væsentlige, men ikke gennemgribende, skal revisor afgive en konklusion med 

forbehold. ISA 705.7 behandler revisors konklusion med forbehold og nævner desuden i punkt b, at såfremt 

revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som konklusionen kan baseres på, og 

revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelt uopdagede fejlinformationer kan 

være væsentlige, men ikke gennemgribende, skal der ligeledes afgives en konklusion med forbehold. 

Erklæringsbekendtgørelsen § 6 indeholder en række forbeholdstilfælde. Ud fra erklæringsbekendtgørelsen, 

opdeles forbehold i to hovedgrupper; (1) uenighed med ledelsen, (2) utilstrækkeligt revisionsbevis. 

Erklæringsbekendtgørelsen oplister forbeholdstilfælde i nummerform, således i erklæringsbekendtgørelsen § 

6, stk. 2, nr. 1-7, som vi ikke vil gennemgå yderligere. Erklæringsbekendtgørelsen § 6, stk. 2, nr. 4 er dog 

værd at fremhæve, idet denne nævner, at ”regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men 

revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt.”. 

Et eksempel på en situation, hvor der skal afgives en konklusion med forbehold, kan være, hvor revisor ikke 

har kunnet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for værdiansættelsen af debitorer og revisor 

konkluderer, at mulige indvirkninger på regnskabet er væsentlige men ikke gennemgribende. I forhold til 

fortsat drift bør revisor tage forbehold, såfremt revisor vurderer, at omtalen af usikkerhed i forhold til fortsat 

drift er utilstrækkelig. 

Revisor skal i konklusionsafsnittet ved afgivelse af en erklæring med forbehold anføre, at det bortset fra 

indvirkningerne af de forhold, som er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for konklusion med forbehold”, er 

revisors opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, og når der ikke er opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis medtage formuleringen ”bortset fra de mulige indvirkninger af forholdene…” i den 

modificerede konklusion. 

                                                             
42 ISA 705.28 
43 ”Revisor regulering & rapportering”, 2010, 2.udgave, 1. oplag – side 238 
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4.5.4.1.3.2 Afkræftende konklusion 

Afkræftende konklusion behandles i ISA 705.8 og skal afgives i de situationer, hvor revisor har opnået 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og på baggrund af dette konkluderer, at fejlinformationer enkeltvis eller 

samlet er både væsentlige og gennemgribende. 

Ud fra eksemplet angivet i afsnittet ovenfor (4.5.4.1.3.1) ville en afkræftende konklusion skulle afgives i det 

tilfælde, hvor værdiansættelsen af debitorerne er så væsentlig forkert, at forholdet har gennemgribende 

indflydelse på regnskabet. Eksempelvis hvis debitorerne udgør den væsentligste del af aktivsummen, og 

debitorerne skal nedskrives til en væsentligt lavere værdi. I forhold til fortsat drift kan revisor afgive en 

afkræftende konklusion, såfremt revisor ikke er enig med ledelsen i anvendelse af forudsætningen om fortsat 

drift, og der i stedet burde være udarbejdet et regnskab efter realisationsprincippet. 

Et eksempel på en afkræftende konklusion vedrørende fortsat drift: 

Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Af note x om efterfølgende 

begivenheder fremgår, at begivenheder indtrådt efter balancedatoen ikke gør det muligt for selskabet at 

fortsætte driften, hvorfor ledelsen har indgivet konkursbegæring. Regnskabet burde i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven været udarbejdet under hensyntagen til den forestående afvikling og anvendt 

regnskabspraksis for indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser ændret i 

overensstemmelse hermed. Det har ikke været muligt at opgøre indvirkningen heraf på årsregnskabet.  

Ved afgivelse af en afkræftende konklusion skal revisor i konklusionen anføre, at det på grund af 

betydeligheden af de forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for afkræftende konklusion”, er revisors 

opfattelse, at regnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. 

4.5.4.1.3.3 Manglende konklusion 

Revisors afgivelse af en erklæring med manglende konklusion sker i de tilfælde, hvor revisor er ude af stand 

til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som konklusionen kan baseres på, og revisor konkluderer, at 

de mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelle uopdagede fejlinformationer kan være både væsentlige 

og gennemgribende44. Yderligere nævner ISA 705.10, at revisor i ekstremt sjældne tilfælde ikke skal udtrykke 

en konklusion, når revisor konkluderer, at det til trods for, at revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for hver enkelt af de individuelle usikkerheder, ikke er muligt at udforme en konklusion om 

regnskabet på grund af den mulige interaktion mellem usikkerhederne og disses mulige samlede indvirkning 

på regnskabet. 

Med udgangspunkt i eksemplerne i afsnit 4.5.4.1.3.1 og 4.5.4.1.3.2 vil revisor skulle afgive en erklæring med 

manglende konklusion i det tilfælde, hvor revisor ikke har kunnet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

for debitorerne og at de mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelle uopdagede fejlinformationer både 

er væsentlige og gennemgribende. Eksempelvis hvis revisor ikke kan opnå noget bevis for debitorernes værdi 

                                                             
44 ISA 705.9 



Kommende reguleringstiltag og disses indflydelse på 
 revisors rapportering i forhold til børsnoterede selskaber 
 ved betydelige usikkerheder, herunder specifikt betydelig  

usikkerhed for fortsat drift 

Side 31 af 101 
 

og tilstedeværelsen af disse, og debitorerne udgør en væsentlig del af aktivmassen eller ledelsen tilbageholder 

informationer.  

I forhold til fortsat drift vil en situation med en manglende konklusion opstå, såfremt ledelsen tilbageholder 

information, således at revisor ikke kan afgive sin konklusion. ISA 570.A27 fastslår, at såfremt den daglige 

ledelse ikke er villig til at afgive informationerne, vil en konklusion med forbehold eller manglende 

konklusion være passende, da det kan være umuligt for revisor at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

vedrørende anvendelse af forudsætningen om fortsat drift. 

  
Revisor vil i de fleste tilfælde kunne opnå en vis form for revisionsbevis for fortsat drift i form af det aflagte 

årsregnskab, udtalelser fra ledelsen, budgetter m.v. eller afkræfte, at der er tale om fortsat drift, hvorfor en 

situation med manglende konklusion er yderst sjælden. Der er således i disse tilfælde ikke tale om en 

begrænsning i revisors arbejde/evne til at opnå revisionsbevis, hvorfor der ikke kan være tale om en 

manglende konklusion, men derimod en afkræftende konklusion. 

I konklusionen skal revisor anføre, at som følge af betydeligheden af de forhold, der er beskrevet i afsnittet 

”Grundlag for manglende konklusion”, har revisor ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, der kan danne grundlag for en revisionskonklusion, hvorfor revisor ikke udtrykker en 

konklusion om regnskabet45. 

ISA 705 behandler yderligere situationer, hvor ledelsen har pålagt revisor en begrænsning i udførelse af 

revisionen. Såfremt dette er tilfældet, skal revisor anmode ledelsen om at fjerne den pålagte begrænsning, og 

hvis dette nægtes af ledelsen, skal revisor meddele dette til den øverste ledelse, herunder fastlægge hvorvidt 

det er muligt at udføre alternative handlinger. I det tilfælde, hvor revisor ikke er i stand til at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som følge af ovenstående, skal revisor tage forbehold, såfremt de 

mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelle uopdagede fejlinformationer er væsentlige men ikke 

gennemgribende. Konstateres de mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelle fejlinformationer som 

væsentlige og gennemgribende skal revisor fratræde, såfremt det er muligt, eller ikke udtrykke en konklusion 

om regnskabet. Fratræder revisor, skal den øverste ledelse underrettes om alle forhold vedrørende 

fejlinformation, der er konstateret under revisionen, som ville have medført modifikationer til konklusionen.  

4.5.5 Revisors rapportering uden for regnskabet 
I modsætning til revisionserklæringen, som henvender sig til offentligheden og regnskabsbruger, er revisors 

rapportering uden for regnskabet udelukkende til intern brug46, hvilket vil sige til brug for virksomhedens 

ledelse. Revisors interne rapporteringer udmunder sig i hovedsageligt to former – Management Letter og 

                                                             
45 ISA 705.25 
46 Dog skal finansielle virksomheder, som er omfattet af lov om finansiel virksomhed, indsende en kopi af protokollatet til 
Finanstilsynet. 
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revisionsprotokollen. I nærværende afsnit redegøres for revisors anvendelse af revisionsprotokollen, idet 

Management Letter i Danmark ikke har relevans i forhold til revisors rapportering af fortsat drift47.  

Som led i en revision indgår i stort omfang dialog med ledelsen, herunder eksempelvis ved indhentelse af 

revisionsbevis for en virksomheds evne til at fortsætte driften. Revisors kommunikation med ledelsen i 

revisionsprotokollen er et led i denne tovejskommunikation. Som beskrevet i nærværende afsnit 4.5.5 

gennemgås revisionsprotokollen i praksis således også med den daglige ledelse forinden udsendelse til den 

øverste ledelse. 

4.5.5.1 Revisionsprotokollen 

Revisionsprotokollen er et vigtigt kommunikationsmiddel mellem revisor og den øverste ledelse, som ofte er 

bestyrelsen i et aktieselskab. Revisionsprotokollen er i sin udformning et dansk fænomen og reguleres i RL § 

20, idet stk. 1 direkte nævner, at revisor skal føre en revisionsprotokol i virksomheder hvis årsregnskab 

revideres. Bestyrelsen eller tilsynsrådet (det øverste ledelsesorgan) i et kapitalselskab har pligt til at gøre sig 

bekendt med indholdet af revisionsprotokollen, jf. SEL § 129. Tidligere fandtes i Danmark en 

revisionsstandard ”RS 265 Revisionsprotokollen”, som udgik ved omskrivning af ISA’erne med virkning for 

revision af regnskaber, der startede efter den 15. december 2010. Revisionsprotokollen omfattes således af 

kravene i ISA 260 og 265, som omhandler kommunikation med den øverste ledelse. I praksis har dette ingen 

betydning for udformning af revisionsprotokoller fra før og efter d. 15. december 2009, idet kravene i den 

tidligere RS 265 er omfattet af den omskrevne ISA 260 kombineret med RL og SEL. 

SEL § 129: ”Medlemmerne af det øverste ledelsesorgan underskriver den af revisor udarbejdede 

revisionsprotokol, hvis det i henhold til revisorloven eller anden lovgivning påhviler revisor at 

føre en sådan, eller hvis revisor i øvrigt efter aftale med kapitalselskabet har ført en 

revisionsprotokol.” 

 

Idet SEL er en sammenskrivning af den tidligere Anpartsselskabslov og Aktieselskabslov omhandler loven 

både anparts- og aktieselskaber, deraf termen ”kapitalselskab”. Børsnoterede selskaber har pligt til at 

etablere et revisionsudvalg48, jf. RL § 31. I det tilfælde, et selskab har et revisionsudvalg, er 

revisionsprotokollen også til revisionsudvalgets brug49.  

Nærværende afsnit vil fremadrettet kun vedrøre danske børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D, 

som defineret i afsnit 3.4 ”Afgrænsning”. Der skelnes ikke mellem tilsynsråd, revisionsudvalg eller bestyrelse, 

idet termen ”bestyrelse” anvendes som synonym for den øverste ledelse. Revisionsprotokollen skal tilgå alle 

medlemmer af bestyrelsen, og et eventuelt revisionsudvalg vil således senest modtage revisionsprotokollen 

samtidig med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

                                                             
47 Der kan argumenteres for en indirekte relevans, idet mangler i intern kontrol kan være årsag til et selskabs manglende 
evne til at fortsætte driften. Mangler i intern kontrol rapporteres i Management Letter til den daglige ledelse, men er 
manglerne væsentlige, skal de også rapporteres i revisionsprotokollen. 
48 Revisionsudvalget sammensættes i Danmark af personer fra bestyrelsen eller tilsynsrådet, hvoraf mindst ét medlem af 
revisionsudvalget skal være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.  
49 RL § 20, stk. 2 
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4.5.5.1.1 Krav til revisionsprotokollen 

Ved gennemgang af RL §§ 20-21 identificeres ingen formkrav til indholdet og opbygningen af 

revisionsprotokollen. I praksis varierer omfanget af revisionsprotokollen fra virksomhed til virksomhed. I 

Big4-selskaberne50 er ligheden stor, hvor forskellen i omfang og opbygning er størst mellem Big4-

selskaberne og den lille lokale revisionsvirksomhed. 

RL § 20, stk. 3 fastsætter en række minimumskrav, som revisor skal redegøre for, når denne har udført 

revision. Ordlyden ”når der er udført revision” fortolkes af revisornævnet som et krav om, at der skal ske 

indførsel i revisionsprotokollen umiddelbart efter, at revisionshandlingen er foretaget51. Endvidere nævner 

ISA 260, at kommunikation til den øverste ledelse skal ske rettidigt. Dette medfører, at revisor skal afgive 

revisionsprotokollat i årets løb, såfremt der er identificeret forhold, der kræver den øverste ledelses 

opmærksomhed.  

Betydelige forhold bør omtales på en fremtrædende plads i protokollatet – typisk helt i begyndelsen – og 

såfremt der har været betydelige forhold i tidligere revisionsprotokollat bør revisor følge op herpå i næste 

revisionsprotokollat. Krævede oplysninger om, hvorvidt revisor opfylder lovgivningen, som omtalt i RL § 20, 

stk. 3, nr. 3 placeres i slutningen af revisionsprotokollatet.  

RL § 20, stk. 3, nr. 4, afhjælpes af SEL § 149, der fastsætter krav om, at ledelsen skal give revisor de 

oplysninger, denne anmoder om. I praksis vil revisor i stort set alle tilfælde kunne bekræfte, at han har 

modtaget de oplysninger, han har anmodet om. Hvis ikke, skal det oplyses i revisionsprotokollen, og revisor 

skal tage stilling til, hvilken indflydelse det eventuelt vil have på revisionen og revisionserklæringen – se også 

omtalen i afsnit 4.5.3.1. 

RL § 20, stk. 4 understreger, at revisionsprotokollen ikke kan erstattes af andre meddelelser. Afgivelse af en 

revisionsprotokol fritager således ikke revisor for at indarbejde supplerende oplysninger eller foretage 

modifikationer til revisionserklæringen. Revisionserklæringen ændres ikke af kravene til omtale i 

protokollen, idet de to rapporteringsformer som tidligere beskrevet henvender sig til forskellige 

interessentgrupper. 

RL § 21 indeholder yderligere oplysningskrav for virksomheder med betydelig interesse for offentligheden, 

herunder bl.a. børsnoterede selskaber, idet børsnoterede selskaber er omfattet, jf. RL § 21, stk. 3. De 

yderligere krav til børsnoterede selskaber er ifølge RL § 21, stk.1-2, at revisor skal oplyse om andre ydelser 

end revision, som revisor har udført for virksomheden, samt om de foranstaltninger revisor har iværksat for 

at mindske eventuelle trusler om revisors uafhængighed.  

ISA 260 omhandler revisors ansvar for at kommunikere med den øverste ledelse ved revision af regnskaber 

og indeholder den overordnede ramme for revisors kommunikation med den øverste ledelse. Idet 

revisionsprotokollen er et dansk fænomen, er denne ikke direkte reguleret i ISA 260, men i og med revisor, 

                                                             
50 Deloitte, PricewaterhouseCoopers (”PwC”), KPMG, Ernst & Young/BDO 
51 ”Revisor - regulering & rapportering”, 2010, 2. udgave, 1. oplag – side 370 
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som følge af dennes medlemskab af FSR, skal følge ISA’erne, følges de krav, der fremgår af ISA 260, ved 

udarbejdelse af revisionsprotokollen.  

ISA 260 lægger vægt på, at revisor har rapporteringspligt over for den øverste ledelse i forhold til en lang 

række forhold, uanset om den daglige ledelse har rapporteret samme forhold til den øverste ledelse. ISA 260 

understreger, at revisor skal kommunikere revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse rettidigt, 

således at den øverste ledelse er i stand til at reagere herpå. Der er således en vis sammenhæng mellem RL § 

20, stk. 3, nr. 2 og ISA 260. RL §§ 20 og 21 har generelt store ligheder med ISA 260. 

RL § 20, stk. 3 nævner således, at revisor skal redegøre for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder 

og konklusionen herpå samt væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, revisors uafhængighed og 

væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen. Dette er i overensstemmelse med ISA 260 afsnit 15-16. RL § 21, 

stk. 1, nr. 2 nævner, at revisor skal oplyse de foranstaltninger, der er iværksat for at mindske eventuelle 

trusler mod revisors uafhængighed, hvilket er i overensstemmelse med ISA 265.17b(ii). 

ISA 260.11a og 11b fremhæver revisors pligt til at rapportere både rettede og ikke-rettede fejl i regnskabet til 

bestyrelsen. Baggrunden herfor er, at bestyrelsen skal kunne foretage en vurdering af forholdende og 

eventuelt beslutte, at de ikke-rettede fejl skal indarbejdes i regnskabet52. Ikke-rettede fejl skal ligeledes 

vedhæftes ledelsens regnskabserklæring, som omtalt i afsnit 4.5.3.1. 

Indholdet i revisionsprotokollen reguleres således både i RL og i ISA’erne, hvor både ISA 260 og 265 er 

gældende, idet ISA 265 nævner kommunikationen til den øverste ledelse om betydelige mangler i intern 

kontrol. 

ISA 265.11 nævner i denne sammenhæng, at revisor i sin skriftlige kommunikation til den øverste ledelse skal 

beskrive betydelige mangler i den interne kontrol og deres potentielle konsekvenser og skal på tilstrækkelig 

vis forklare baggrunden for kommunikationen, herunder bl.a. forklare, at formålet med revisionen er at 

udtrykke en konklusion om regnskabet, at revisionens overvejelse af intern kontrol ikke har til formål at 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af intern kontrol, og at de forhold, der rapporteres vedrørende 

intern kontrol, begrænser sig til de forhold, revisor har konstateret under revisionen, og som ifølge revisor er 

tilstrækkeligt vigtige til at blive rapporteret til den øverste ledelse. En betydelig mangel i intern kontrol, som 

kræver omtale i revisionsprotokollen, kan eksempelvis være en situation, hvor virksomheden har manglende 

funktionsadskillelse.  

Revisionsprotokollen skal fremlægges for bestyrelsen, når der er udarbejdet nye tilføjelser, og underskrives af 

samtlige medlemmer af bestyrelsen. Formålet med revisionsprotokollen er at rapportere til bestyrelsen om 

den udførte revision og resultatet heraf, om årsregnskabet samt om andre forhold, herunder mangler 

vedrørende virksomhedens bogholderi og regnskabsvæsen, forretningsgange m.v.  

                                                             
52 ”Revisor - regulering & rapportering”, 2010, 2. udgave, 1. oplag – side 361 
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Typisk foreligger revisionsprotokollatet ved årsafslutningen i udkast eller endelig version ved det 

bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen behandler årsrapporten. Revisionsprotokollatet er således et vigtigt 

supplerende bidrag for bestyrelsen til forståelse og bedømmelse af årsrapporten. Revisionsprotokollatet 

indeholder den uafhængige revisors bemærkninger, stillingtagen og uddybninger til væsentlige forhold i 

årsrapporten og supplerer den redegørelse for indholdet i regnskabet, som bestyrelsen modtager fra 

direktionen53. Revisor skal, som nævnt i afsnit 4.5.4.1 ”Revisionserklæringen”, medtage modifikationer af 

konklusionen eller supplerende oplysninger til revisionserklæringen i revisionsprotokollatet samt give en 

redegørelse for de bagvedliggende årsager til modifikationen af konklusionen eller den supplerende 

oplysning, hvormed bestyrelsen er fuldt ud informeret om baggrunden herfor54. Yderligere har revisor pligt 

til at rapportere om økonomiske forbrydelser i revisionsprotokollen, jf. RL § 22. 

Revisionsprotokollen udarbejdes alene af revisor, dog er det almindelig praksis at forelægge 

revisionsprotokollen i udkast for direktionen, således at direktionen har mulighed for at kommentere herpå, 

og således at direktionen er bekendt med indholdet af revisionsprotokollen. Direktionen har ikke krav på at 

få ændret revisionsprotokollen. 

4.5.5.1.2 Rapportering om forhold vedrørende fortsat drift 

Rapportering om forhold vedrørende fortsat drift skal foretages i protokollen i det omfang, revisor har 

konstateret betydelig usikkerhed for fortsat drift. Såfremt revisor har afgivet en supplerende oplysning eller 

modificeret sin revisionserklæring, skal dette gengives i revisionsprotokollatet under afsnittet, hvor revisors 

konklusion på revisionen af regnskabet fremgår, som også tidligere omtalt. Yderligere skal revisor oplyse om 

årsagen til den supplerende oplysning eller modifikationen.  

Oplysninger om årsagen til den supplerende oplysning foretages i et afsnit med overskriften ”Særlige 

forhold” eller en lignende passende overskrift. Afsnittet indeholder de forhold, revisor har vurderet 

betydelige for den øverste ledelse, hvilket de forhold, der har medført den supplerende oplysning eller 

modifikation af revisionserklæringen, er en del af. Vigtigt at bemærke er, at alle forhold, der er betydelige for 

bestyrelsen, oplyses i dette afsnit, også selvom de ikke har givet anledning til supplerende oplysning eller 

modifikation af revisionserklæringen.  

4.6 Delkonklusion, nuværende regulering 
Forsat drift er udtrykt i både ÅRL, IFRS og ISA’erne og er en grundlæggende forudsætning for regnskaber, 

der udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med ÅRL og IFRS. Regnskaber for danske børsnoterede 

selskaber skal udarbejdes efter reglerne i IFRS og supplerende krav i ÅRL-D og udarbejdes derfor på 

grundforudsætningen om, at virksomheden fortsætter driften, som defineret i ÅRL § 13 og IAS 1. 

ÅRL definerer ikke tidshorisonten for hvilken virksomheden forventer at fortsætte driften. Virksomheder, 

som udarbejder regnskab efter ÅRL, skal opfylde betingelsen for fortsat drift i minimum 12 måneder regnet 

fra balancedagen, idet dette er almindelig praksis i Danmark og defineret i IAS 1 samt ISA 570. 

                                                             
53 RL § 20 
54 RL § 20, ISA 260 
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Ved aflæggelse af regnskaber er ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor væsentlig. ÅRL §§ 8-10 

definerer, at det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten og dermed ledelsens ansvar, at regnskabet er 

retvisende efter ÅRL § 11. I forhold til fortsat drift kræver ÅRL, at ledelsen løbende vurderer virksomhedens 

evne til at fortsætte driften – det samme gør sig gældende efter IFRS. SEL stiller krav til, at virksomhedens 

bestyrelse løbende vurderer virksomhedens kapitalkrav. Vurderer ledelsen, at der er usikkerheder omkring 

virksomhedens fortsatte drift, skal forholdet omtales i årsrapporten i ledelsesberetningen jf. ÅRL § 99. 

Revisors ansvar i forbindelse med fortsat drift er at indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at 

kunne udtrykke en konklusion. ISA 570 omhandler fortsat drift og beskriver de krav, der er til revisors 

indhentelse af revisionsbevis for fortsat drift, bl.a. at revisor allerede i planlægningsfasen skal overveje 

begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens fortsatte drift. Ledelsen har til 

ansvar at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften for en periode på minimum 12 måneder efter 

balancedagen, mens revisors ansvar er at tage stilling til ledelsens vurdering. 

Såfremt revisor konstaterer, at der er betydelig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift, skal revisor 

vurdere, hvilken indflydelse forholdet har på revisionserklæringen. Alt efter graden af forholdets 

væsentlighed og graden af indhentet revisionsbevis skal revisor i sin erklæring afgive en supplerende 

oplysning i overensstemmelse med ISA 706 eller modificere konklusionen i overensstemmelse med ISA 705. 

Ved aflæggelse af regnskabet stiller dansk lovgivning og ISA’erne en række krav til rapporteringsformerne. 

Ledelsen rapporterer i årsrapporten i form af ledelsespåtegningen og ledelsesberetningen, som begge 

reguleres i ÅRL. I ledelsespåtegningen erklærer ledelsen, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 

lovgivningens krav, og at årsrapporten udviser et retvisende billede. Ledelsesberetningen anvendes til at 

supplere de oplysninger, der er i årsrapporten, og fremme regnskabsbrugers forståelse af regnskabet og 

vurdering af virksomheden. ÅRL stiller en række krav til indholdet i ledelsesberetningen, som stiger alt efter 

hvilken regnskabsklasse, virksomheden befinder sig i. Ledelsesberetningen er væsentlig i forhold til 

usikkerheder om fortsat drift, idet ledelsen skal afgive oplysninger om fortsat drift i ledelsesberetningen, jf. 

ÅRL § 99. Ledelsesberetningen er ikke omfattet af revisionspligt, men revisor har pligt til at afgive en 

udtalelse om ledelsesberetningen i henhold til erklæringsbekendtgørelsen § 5. Udtalelsen indeholder ingen 

grad af sikkerhed. 

Ledelsens rapportering uden for årsrapporten sker i ledelsens regnskabserklæring, som reguleres i ISA 580. 

Afsnit 9 i ISA 580 stiller krav til, at revisor indhenter ledelsens regnskabserklæring fra den ledelse, der er 

ansvarlig for regnskabet. Såfremt ledelsen ikke afgiver de ønskede informationer, eller revisor er i tvivl om 

ledelsens kompetencer og integritet som følge af den modtagne eller manglende regnskabserklæring, skal 

revisor overveje påvirkningen på den øvrige revision og revisionserklæringen. Ved fortsat drift stiller ISA 

570.16e krav til, at revisor skal anmode om skriftlige udtalelser fra den daglige ledelse vedrørende dens 

planer for fremtidige handlinger og planernes gennemførlighed, såfremt der er betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften. 
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Revisors rapportering i årsrapporten sker i revisionserklæringen, som reguleres i ISA 700. ISA 700 er en 

erklæring med høj grad af sikkerhed, hvor revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis afgiver sin 

konklusion på årsregnskabet. ISA 700 og erklæringsbekendtgørelsen indeholder en række formkrav til 

revisionserklæringen, herunder krav til de forskellige afsnit, som bl.a. omhandler identifikation af ledelsens 

og revisors ansvar, samt revisors konklusion og eventuelle supplerende oplysninger eller modifikationer til 

revisionserklæringen. I forlængelse af revisors erklæring stiller erklæringsbekendtgørelsen krav til, at revisor 

giver udtalelse om ledelsesberetningen, hvilket sker i forlængelse af revisors erklæring på årsregnskabet.  

Revisor kan komme ud for situationer, hvor denne må afgive supplerende oplysninger eller modificere sin 

erklæring. Supplerende oplysninger afgives i de tilfælde, hvor revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, men ønsker at henlede regnskabsbrugers opmærksomhed på et forhold. Supplerende 

oplysninger deles op i to grupper i ISA 706, mens der i Danmark findes en tredje slags som følge af 

erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2. De tre typer af supplerende oplysninger er; (1) forståelse af 

regnskabet, (2) forståelse af revisionen, (3) andre forhold. Supplerende oplysninger placeres i 

revisionserklæringen lige efter konklusionen og skal kommunikeres til den øverste ledelse i 

revisionsprotokollen. Supplerende oplysninger kan optræde flere gange i samme erklæring. Supplerende 

oplysning vedrørende fortsat drift gives i de tilfælde, hvor revisor ønsker at gøre regnskabsbruger 

opmærksom på ledelsens beskrivelse af usikkerheder vedrørende fortsat drift i ledelsesberetningen og i 

noterne. 

Når revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for et forhold, der har væsentlig karakter, og 

som måske også er gennemgribende for regnskabet, skal revisor modificere sin erklæring med et forbehold 

eller en afkræftende konklusion, jf. ISA 705. Revisor kan også komme i en situation, hvor der ikke kan opnås 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for et forhold, der er væsentligt og gennemgribende for regnskabet, så 

revisor ikke kan afgive konklusion på regnskabet. Modifikationer til revisionserklæringen behandles i ISA 

705 og erklæringsbekendtgørelsen § 6 og det forhold, der giver anledning til modifikationen, skal i alle tre 

tilfælde beskrives i revisionserklæringen under en særskilt overskrift. Som ved supplerende oplysninger skal 

modifikationen kommunikeres til den øverste ledelse i revisionsprotokollatet, og der kan i én erklæring 

afgives flere forbehold. Forbehold vedrørende fortsat drift afgives, hvis revisor vurderer, at ledelsens 

beskrivelse af usikkerhed i forhold til fortsat drift er utilstrækkelig. I forhold til fortsat drift afgives en 

afkræftende konklusion, hvis revisor ikke er enig med ledelsen i, at forudsætningen for fortsat drift er 

opfyldt, og regnskabet derfor burde være udarbejdet efter realisationsprincippet. 

Revisor rapporterer uden for regnskabet i Management Letter og revisionsprotokollen. Management Letter 

anvendes ved revisors kommunikation af hovedsagligt mangler i intern kontrol og anvendes ikke i 

sammenhæng med rapportering om usikkerheder vedrørende fortsat drift. 

Revisionsprotokollen anvendes til revisors kommunikation til den øverste ledelse og er reguleret i RL §§ 20-

21 og ISA 260 og 265. Formålet med revisionsprotokollen er revisors kommunikation af den udførte revision 

og resultatet heraf, herunder væsentlige og risikobetingede forhold, som den øverste ledelse bør opnå 
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kendskab til. Revisionsprotokollen er et dansk fænomen og skal udarbejdes, så længe der foretages revision 

af virksomheder i Danmark, uanset hvilken begrebsramme regnskabet aflægges efter. RL § 20 regulerer krav 

til indholdet af revisionsprotokollen, samt hvem denne afgives til, mens RL § 21 indeholder yderligere 

oplysningskrav for bl.a. børsnoterede selskaber.  Generelt er der stor sammenhæng mellem kravene i ISA 

260 til kommunikation til den øverste ledelse og RL’s krav til indholdet af revisionsprotokollen. 

Revisionsprotokollen deles ofte op i flere revisionsprotokollater, idet ISA’erne stiller krav til rettidig 

kommunikation, og således kan revisionsprotokollen godt afgives i årets løb. 

Har revisor konstateret betydelige forhold vedrørende virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal 

revisor rapportere dette i revisionsprotokollen. Således gengives revisors supplerende oplysning eller 

modifikation til konklusionen i revisionserklæringen direkte i revisionsprotokollatet sammen med en 

beskrivelse af de forhold, der ligger til grund for ændringen i erklæringen i afsnittet ”Særlige forhold”.  
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5. Reguleringstiltag 
5.1 Europa-Kommissionens drøftelse af revisors rapportering 

5.1.1 Baggrund for Europa-Kommissionens forordning 
Den finansielle krise har fremhævet svagheder ved revisionen af især PIE-virksomheder, herunder 

rapporteringen, hvorfor Europa-Kommissionen har udarbejdet forslag til en forordning (European 

Commission proposal for a regulation of the European Parliament and of The Council on specific 

requirements regarding statutory audit of public-interest entities (”Europa-Kommissionens forordning”)) 

med forslag til revision og rapportering ved revision af PIE-virksomheder. 

Europa-Kommissionen offentliggjorde forordningen d. 30. november 2011 på deres hjemmeside. 

Forordningen indeholder forslag til specifikke krav vedrørende revision af PIE-virksomheder, herunder 

udvidede krav til revisors rapportering i kapitel 4, artikel 21-23.  

Baggrunden for forslagene er, at der har været stor fokus på at få stabiliseret finanssystemerne i Europa som 

følge af den finansielle krise - der har været stillet spørgsmål til bankers, rådgivers og centralbankers rolle, 

mens der kun har været meget lidt fokus på, hvilken rolle revisionsvirksomhederne havde (har) under den 

økonomiske krise, herunder den rolle revisionsvirksomhederne skulle have haft. Investorer og andre 

interessenter i specielt banker har svært ved at forstå, hvordan revisorer har kunnet afgive erklæring uden 

supplerende oplysninger eller modifikationer55. Flere banker er, som bekendt, konkursramt som følge af den 

økonomiske krise. 

Med baggrund i dette drøftes revisionserklæringen og øvrig rapportering i Europa-Kommissionen, hvilket er 

udtrykt i forordningen af 30. november 2011. Forordningen er væsentlig for nærværende afhandling, idet den 

er et vigtigt input til IAASB’s videre behandling af forslagene om revisors rapportering, som er udmundet i et 

udkast til en ny erklæring, som vi analyserer i nærværende afhandling. 

Vi vil i nærværende afsnit 5.1 beskrive dele af Europa-Kommissionens forordning med hovedvægt på artikel 

21-23 i kapitel 4, som omhandler forslag til krav til revisors rapportering i form af krav til indhold af 

revisionserklæringen og krav til en særskilt rapportering til revisionsudvalg eller det organ, der træder i 

stedet for – ofte bestyrelsen. Fokus vil være på de punkter, der omhandler fortsat drift. 

5.1.2 Europa-Kommissionens forslag til indhold i revisionserklæringen 
Artikel 21, som er det første afsnit i kapitel 4 i Europa-Kommissionens forordning, indeholder krav til, 

hvorledes revisor skal rapportere resultaterne af revisionen og lægger op til, at dette skal foretages i 

revisionserklæringen og i en rapport til revisionsudvalget (eller tilsvarende organ) i virksomheden56 - i 

Danmark pakket ind i revisionsprotokollen. 

                                                             
55 ”European Commission proposal for a regulation of the European Parliament and of The Council on specific 
requirements regarding statutory audit of public-interest entities”, 30.11.2011 – side 2 
56 ”European Commission proposal for a regulation of the European Parliament and of The Council on specific 
requirements regarding statutory audit of public-interest entities”, 30.11.2011 – side 41 
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Rapportering i revisionserklæringen, herunder forslag til krav til indhold, bliver behandlet i artikel 22. 

Kravene til indholdet i revisionserklæringen i Europa-Kommissionens forordning er for mange af punkterne 

i artikel 22 identiske med ISA 700. Eksempelvis nævner punkt 1, at revisor skal udtrykke sin konklusion i en 

erklæring om regnskabet, hvilket er i overensstemmelse med ISA 700.6, og punkt 2 i Europa-Kommissionens 

forordning nævner, at erklæringen skal være skriftlig, hvilket er i overensstemmelse med ISA 700.20. 

Der er dog flere punkter, hvor Europa-Kommissionens forordning er forskellig fra ISA 700; eksempelvis skal 

revisionserklæringen identificere, hvilket organ i virksomheden der har valgt revisoren (punkt 2d), beskrive 

hvor stor del af balancen, der direkte er verificeret, og hvor stor del der er baseret på systemrevision (punkt 

2h), beskrive væsentlighedsniveau (punkt 2j) m.v.  

Vedrørende fortsat drift stiller Europa-Kommissionens forordning følgende krav, som er forskelligt fra den 

ISA 700, der er gældende i dag: 

Punkt 2l: provide a statement on the situation of the audited entity or, in case of the statutory audit of 

consolidated financial statements, of the parent undertaking and the group, especially an 

assessment of the entity’s or the parent undertaking’s and group’s ability to meet its/their 

obligation in the foreseeable future and therefore continue as a going concern. 

Europa-Kommissionen lægger i punkt 2l op til, at revisor skal erklære sig om virksomhedens evne til at 

forsætte driften, uagtet om der er usikkerhed eller ej herom, idet det står som et af de listede krav under 

artikel 22, og idet det i punkt 2l ikke fremgår, at der kun er tale om, at kravet er gældende ved væsentlige 

usikkerheder om fortsat drift – det gælder således altid. Ud fra formuleringen kan der stilles spørgsmål ved, 

om rapporteringen skal ske i revisionspåtegningen, eller om der skal afgives en særskilt erklæring57 – 

IAASB’s forslag, som behandlet i afsnit 5.2, lægger op til, at rapportering af fortsat drift integreres som en del 

af revisionspåtegningen. 

Artikel 22 stiller også krav til længden af revisionserklæringen i punkt 3, som maximalt må være fire sider 

eller 10.000 karakterer (uden mellemrum). Kravet er væsentligt at nævne, idet IAASB’s forslag til ny 

erklæring, som gennemgås i afsnit 5.2, er forholdsvis omfangsrig, og således i sin form i udkastet overstiger 

10.000 karakterer. 

Samtlige punkter i artikel 21-23 fra Europa-Kommissionens forordning er blevet diskuteret i IAASB58, og 

Europa-Kommissionens forordning er derfor en væsentlig del af grundlaget for IAASB’s forslag til en ny 

revisionserklæringen, som gennemgås i afsnit 5.2. 

                                                             
57 ”Problemstillinger ved gennemførelse af ISA efter udkastene til EU regulering af revision”, Revision & Regnskabsvæsen 
nr. 4, 2012 – side 13-21 
58 Se Agenda Item 4-F i IAASB’s Main Agenda March 2012, hvor samtlige punkter gennemgås i forhold til nuværende ISA 
700, samt hvilken action der tages på de enkelte punkter 
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5.1.3 Europa-Kommissionens forslag til rapportering til revisionsudvalg 
Artikel 23 i Europa-Kommissionens forordning omhandler rapportering til revisionsudvalg eller til det organ 

i virksomheden, der træder i stedet for – typisk bestyrelsen59. Revisionsudvalg er jf. RL § 31 et krav i danske 

børsnoterede selskaber, og artikel 23 har dermed relevans for revisors fremtidige rapportering i 

revisionsprotokollen. Punkt 2 og fremad i artikel 23 indeholder forslag til krav til revisors rapportering til 

bestyrelsen60. 

Som i artikel 22 er indholdet i artikel 23 på nogle punkter sammenlignelig med de nuværende reguleringer i 

ISA’erne, herunder bl.a. ISA 260. Dog er der flere punkter, hvor der stilles nye krav til revisors rapportering, 

eksempelvis punkt 2b-d, som omhandler omtale af dato for mødeafholdelse med revisionsudvalg og ledelsen.  

Artikel 23 beskriver i to punkter forhold vedrørende fortsat drift. 

Punkt 2f: indicate and explain judgments about material uncertainty that may cast doubt about the 

entity’s ability to continue as going concern. 

Punkt 2j: provide full details of all guarantees, comfort letters, undertakings of public intervention and 

other support measures that have been relied upon when making a going concern assessment. 

Punkt 2f og 2j lægger vægt på, at revisor skal rapportere forhold, som kan føre til væsentlig usikkerhed om 

virksomhedens fortsatte drift (2f), samt at revisor detaljeret skal beskrive støtteerklæringer, garantier m.v., 

som er gældende for revisors grundlag for vurdering af virksomheden evne til at fortsætte driften (2j). Jf. den 

gældende regulering i form af ISA’er og RL skal revisor i revisionsprotokollen udelukkende rapportere om 

fortsat drift, såfremt der er konstateret forhold, der sår tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. 

ISA 570.23 stiller desuden krav til, at revisor kommunikerer forhold vedrørende fortsat drift til den øverste 

ledelse, men kun når der er betydelige usikkerheder om virksomhedens fortsatte drift. Europa-

Kommissionens forordning lægger op til, at revisor altid skal rapportere om forhold vedrørende fortsat drift, 

hvormed der er tale om en udvidelse af ISA’erne/den nuværende regulering. Revisor skal dermed ved alle 

revisioner rapportere over for revisionsudvalget de forhold, dokumenter m.v., der ligger til grund for, at 

revisor vurderer virksomheden som fortsættende. 

5.2 IAASB’s forslag til regulering af revisionserklæringen 

5.2.1 Baggrund for og formål med ændring af revisionserklæringen 
IAASB’s forslag til ændring af revisionserklæringen, herunder IAASB’s ”Invitation to Comment: Improving 

the Auditor’s Report” (”IAASB’s rapport”), er resultatet af forskning foretaget af IAASB siden 2006. IAASB 

ligger i deres forslag vægt på resultatet fra deres undersøgelse om regnskabsbrugers forventning til revisors 

standarderklæring foretaget i 2006, herunder input fra IAASB’s dialog med forskellige interessenter fra hele 

verden, samt besvarelser på IAASB’s maj 2011 konsultationspapir ”Enhancing the Value of Auditor 

                                                             
59 ”Problemstillinger ved gennemførelse af ISA efter udkastene til EU regulering af revision”, Revision & Regnskabsvæsen 
nr. 4, 2012 – side 13-21 
60 ”European Commission proposal for a regulation of the European Parliament and of The Council on specific 
requirements regarding statutory audit of public-interest entities”, 30.11.2011 – side 44 
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Reporting: Exploring Options for Change”61. Resultaterne heraf har til fælles, at der er en klar efterspørgsel 

hos revisor til at skabe yderligere gennemsigtighed vedrørende væsentlige forhold i regnskabet, samt 

afviklingen af den individuelle revision for bl.a. at formindske forventnings62- og informationskløften63. 

Efterspørgslen efter en ændring i revisionserklæringen afspejles i andre nylige initiativer ud over IAASB’s 

forslag, herunder bl.a. initiativer fra US Public Company Accounting Oversight Board og Europa-

Kommissionen64. Disse initiativer understreger ligeledes nødvendigheden for en forbedring af selskabers 

rapportering generelt. Som følge af vores afgrænsning i afsnit 3.4 vil vi i opgaven ikke komme yderligere ind 

på initiativerne fra US Public Company Accounting Oversight Board. For yderligere beskrivelse af Europa-

Kommissionens initiativer henvises til afhandlingens afsnit 5.1, hvor dette er berørt. 

IAASB stræber efter at styrke og harmonisere den pågældende revision gennem deres præciserede ISA’er. 

Forslaget til ændring af revisionserklæringen er udarbejdet for at indikere, i hvilken retning IAASB ønsker 

revisionserklæringen skal bevæge sig. Investorer og analytikere søger revisors hjælp til at navigere igennem 

mere og mere komplekse regnskaber og til at fremhæve de områder, hvor revisors indsats har været størst – 

især på de områder der indeholder skøn65.  

IAASB stræber efter, at revisionserklæringen skal forbedres globalt via en omskrivning af ISA’erne. IAASB 

ønsker, at ændringen af revisionserklæringen skal ske så hurtigt som muligt, men erkender i rapporten, at 

det vil tage tid, eftersom der skal indhentes input fra en lang række interessenter, inden IAASB er klar til at 

omskrive ISA’erne66. På trods af, at der er tale om en revisionserklæring, der skal anvendes globalt, vil IAASB 

tillade nationale ændringer til erklæringen på samme vis som den gældende ISA 700-erklæring (byggestens 

modellen). Dog fremhæver rapporten, at det er vigtigt, at der fastholdes en høj grad af sammenlignelighed, så 

investorer verden over har mulighed for at genkende revisionserklæringen i regnskabet67. 

Den nuværende revisionsstandard, ISA 700, blev i sin tid udarbejdet for at efterleve en efterspørgsel om 

global ensartethed og sammenlignelighed i revisionserklæringen. ISA 700 bemærker, at ensartethed i 

revisionserklæringen, når revisionen er gennemført i overensstemmelse med ISA’erne, fremmer revisionens 

troværdighed på det globale marked ved at gøre det lettere at identificere de revisioner, der er blevet udført i 

overensstemmelse med globalt anerkendte revisionsstandarder. En sådan ensartethed letter 

regnskabsbrugernes forståelse af revisionserklæringen og deres evne til at identificere usædvanlige 

omstændigheder, når de opstår. En række investorer og andre regnskabsbrugere har i deres svar til IAASB's 

konsultation fra maj 2011 signaleret, at ensartethed og sammenlignelighed er vigtige funktioner i 

                                                             
61 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report - side 3, pkt. 1 
62 Forventningskløften er forskellen mellem regnskabsbrugers forventninger til revisor og årsregnskabet og realiteten af, 
hvad en revision er. 
63 Informationskløften beskriver forskellen mellem, hvilke informationer, regnskabsbruger mener, er nødvendige til brug 
for kvalificerede investeringer og beslutninger, og de informationer som er tilgængelige gennem det reviderede 
årsregnskab, revisionserklæring og andre offentligt tilgængelige informationer. 
64 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 3, pkt. 2 
65 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 3, pkt. 3 
66 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 4, pkt. 5 
67 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 4, pkt. 6 
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revisionserklæringen på trods af, at de også efterspørger en skræddersyet og virksomhedsspecifik 

erklæring68, hvilket uundgåeligt vil påvirke ensartetheden. 

Baseret på modtaget svar på tidligere konsultationspapirer udsendt af IAASB er der en bred enighed om, at 

de ændringer, som skal foretages for at efterleve informationsbehovet og formindske forventnings- og 

informationskløften som helhed, ikke kun kan opnås ved ændring af revisionserklæringen alene69. Der er en 

stærk holdning til, at overvejelser omkring informationen både i og uden for regnskabet samt den øverste 

ledelses rolle, herunder f.eks. bestyrelsen eller revisionsudvalg, er afgørende for en videre meningsfuld 

ændring. Det er derfor vigtigt, at indsatsen i at ændre revisionserklæringen er synkron med forbedringerne 

omkring corporate governance og finansiel rapportering generelt.  

IAASB’s mål er at forbedre regnskabsbrugers mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger på baggrund 

af regnskabet og revisionen heraf. IAASB’s erklæringsforslag, som præsenteret i rapporten og som skal være 

en hjælp hertil, er udarbejdet på baggrund af følgende principper70: 

 Ændringer til revisionserklæringen skal have værdi for regnskabsbruger og skal kunne anvendes 

internationalt. 

 Regnskabsbrugere ønsker revisors hjælp til at forbedre deres evne til at navigere og bedre forstå 

mere komplekse regnskaber. 

 Større gennemsigtighed omkring centrale forhold i tilknytning til det reviderede regnskab og arten af 

udførte handlinger i forbindelse med en revision (udført i overensstemmelse med ISA’erne) er 

påkrævet. 

 Det nuværende omfang af en revision udført i overensstemmelse med ISA’erne bør fastholdes71. 

 Der er behov for at bevare ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor med ledelsen som afgiver 

af information (regnskabsaflægger). 

 Behovet for nationale reguleringer, herunder tilpasninger eller yderligere stillede krav, bevares. 

 En revideret standardrevisionserklæring skal kunne anvendes forholdsmæssigt på alle virksomheder. 

Side 6 i IAASB’s rapport indeholder endvidere fem punkter, som IAASB er nået til generel enighed omkring, 

som forbedrer revisors rapportering, og som bør formidles internationalt. 

 Yderligere information i revisionserklæringen der skal fremhæve forhold, der med stor 

sandsynlighed ifølge revisors vurdering vil have relevans for regnskabsbrugers forståelse af 

                                                             
68 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 17, pkt. 21 
69 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 4, pkt. 7 
70 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 5, pkt. 9  
71 (IAASB vil genoverveje dette punkt, hvis modtaget svar til udsendte Invitation to Comment indikerer et gennemgående 
behov for ændringer heraf). 
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regnskabet eller revisionen i et afsnit kaldet ”Audit Commentary”. Afsnittet skal være obligatorisk for 

PIE-virksomheder (eller som minimum børsnoterede selskaber) og kan anvendes på andre 

virksomheder efter revisors vurdering. 

 Revisors konklusion på, at ledelsens anvendelse af forudsætningen for fortsat drift er passende, samt 

erklæring på, om der er identificeret væsentlige usikkerheder i forbindelse med virksomhedens evne 

til at fortsætte driften. 

 Revisionserklæringen på, om der har været væsentlige uoverensstemmelser mellem det reviderede 

regnskab og andre informationer på baggrund af revisors gennemlæsning af andre informationer, 

samt angivelse af hvilke andre informationer der er læst af revisor. 

 Fremtrædende placering af revisors konklusion og andre virksomhedsspecifikke informationer i 

revisionserklæringen. 

 Yderligere forslag til at skabe gennemsigtighed om den udførte revision og tydeliggørelse af 

ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelsen. 

IAASB’s rapport er et konsultationspapir, og der lægges således udtrykkelig vægt på, at det er ”work-in-

progress”. Rapporten er frigivet, så interessenter kan kommentere på erklæringsforslaget og de tanker, 

IAASB har lagt bag dette udkast til en ny revisionserklæring. Interessenter til rapporten kan afgive 

kommentarer indtil den 8. oktober 2012 – ifølge tidsplanen i rapporten som angivet på side 2. 

5.2.2 IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring 
Hovedformålet i IAASB’s rapport er IAASB’s forslag til, hvordan standardrevisionserklæringen fremtidigt 

skal udformes. Erklæringsforslaget i IAASB’s rapport bygger på ISA 700-erklæringen, samt ISA 706 hvor der 

introduceres et nyt afsnit ”Audit Commentary”. Erklæringsforslaget har til formål at vise de forbedringer, 

IAASB har til revisionserklæringen, og udkastet er en erklæring uden modificeret konklusion på et regnskab 

aflagt efter IFRS. Revisionserklæringen bygger på ”building blocks”-princippet (”byggestenstilgang”), hvilket 

tillader revisor at indføre nationale tilpasninger eller krav, samt giver revisor mulighed for at anvende afsnit 

som f.eks. ”Audit Commentary” i både erklæringer, hvor dette er obligatorisk, men også i erklæringer på 

mindre virksomheder, såfremt det skønnes relevant af revisor72. IAASB er af den opfattelse, at 

byggestenstilgangen73 hjælper med at opnå sammenlignelige revisionserklæringer, samtidig med at den 

tillader, at myndigheder yderligere skræddersyr revisors indberetningskrav i forbindelse med de nationale 

love og reguleringer, herunder deres gældende regnskabs- og finansielle rammer. 

Af bilag 1 fremgår IAASB’s erklæringsforslag, som den er angivet i IAASB’s rapport side 9-12.  Vi vil i afsnit 

6.1 analysere IAASB’s erklæringsforslag i forhold til ISA 700-erklæringen, som er den nuværende gældende 

erklæring ved revision af regnskaber der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med 

                                                             
72 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 8, pkt. 13-15 
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generelt formål. Nedenfor vil vi give en kort beskrivelse og introduktion til udvalgte afsnit i IAASB’s 

erklæringsforslag, herunder de afsnit som er nye i forhold til ISA 700-erklæringen. 

Afsnittene ”Basis for Opinion”, ”Going Concern”, ”Auditor Commentary” og ”Other Information” er de mest 

åbenlyse ændringer i IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring, set i forhold til den nuværende ISA 700-

erklæring. Disse afsnit er primært indarbejdet grundet efterspørgsel fra investorer og andre 

regnskabsbrugere, som over for IAASB har efterspurgt en mere skræddersyet og virksomhedsspecifik 

erklæring fra revisor i forbindelse med revision af et regnskab74.  

5.2.2.1 Basis for Opinion 

”Basis for opinion” er et nyt standardafsnit i IAASB’s erklæringsforslag. Vi kender lignende afsnit fra ISA 705 

hvor revisor ved modifikation af konklusoionen skal medtage et afsnit ”Grundlag for manglende konklusion” 

(eksempelvis). I erklæringsforslaget skal grundlaget for konklusionen altid omtales uanset om revisor har 

modifikationer til konklusionen eller ej, og skal således blot modificeres såfremt revisor har modifikationer 

til konklusionen. 

5.2.2.2 Going Concern (Fortsat drift) 

Den økonomiske krise har understreget vigtigheden af klar og rettidig regnskabsaflæggelse. Det har også 

resulteret i større fokus på vurderingen af fortsat drift og hertil relaterede oplysninger. I kølvandet på 

finanskrisen bliver det diskuteret, hvorvidt revisor bør have en større rolle over for rapportering af 

virksomheders forhold vedrørende fortsat drift. Det faktum, at fortsat drift forbliver et særligt kritisk 

regnskabsaflæggelses- og revisionsproblem, understreges af de seneste politiske forslag fra Europa-

Kommissionen vedrørende den lovpligtige revision (se afsnit 5.1). Et væsentligt element, der har til formål at 

styrke revisors rapportering gennem inddragelse af en positiv erklæring vedrørende fortsat drift i 

revisionserklæringen for en PIE-virksomhed. Hertil er der i forbindelse med IAASB’s konsultation i maj 2011 

efterspurgt en afklaring af de respektive roller og ansvar for ledelse og revisor i forbindelse med fortsat drift, 

og for revisor at rapportere resultatet af den udførte revision vedrørende fortsat drift. Denne udvikling har 

givet IAASB et væsentligt incitament til at søge en forbedring af revisors rapportering på dette område75. 

 

IAASB har overvejet flere muligheder lige fra alene at beskrive ledelsens og revisors ansvar (lille 

kompleksitet, men lav værdi) til en konklusion fra revisor om virksomhedens fremtidige overlevelsesevne 

(høj værdi, men stor kompleksitet, herunder at dette går ud over det nuværende omfang af revisionen). Den 

mulighed, som IAASB har fundet mest hensigtsmæssig, og som er i overensstemmelse med de 

revisionshandlinger, der kræves i dag i ISA 570, er at kræve, at alle erklæringer fra revisor i forbindelse med 

revision af regnskabet omfatter76: 

 En konklusion om hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af forudsætningen for fortsat drift, 

og 
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 En erklæring om, hvorvidt der, baseret på revisors udførte revisionshandlinger, er identificeret 

væsentlig usikkerhed i forbindelse med begivenheder eller forhold, der kan så væsentlig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften. 

En international gennemførelse af en erklæring indeholdende en konklusion om, hvorvidt ledelsens 

anvendelse af forudsætningerne for fortsat drift er passende vil efter IAASB’s opfattelse være ukompliceret at 

indføre77. 

IAASB mener, at revisionserklæringen vil have større værdi for regnskabsbrugerne, hvis ovenfornævnte 

konklusion suppleres med en erklæring om, at betydelige usikkerheder ikke er blevet identificeret. Grundet 

der er en manglende klarhed omkring begrebet betydelig usikkerhed, er der et behov for en konklusion fra 

både ledelse og revisor på, om sådanne usikkerheder ikke eksisterer i forbindelse med at afgive denne 

erklæring.  

Da forudsætningen for fortsat drift og væsentlige usikkerheder er forskellige begreber, har IAASB foreslået, 

at disse særskilt beskrives i følgende underafsnit: 

 Brug af forudsætningen for fortsat drift 

 Væsentlige usikkerheder i forbindelse med begivenheder eller forhold, som kan så væsentlig tvivl om 
selskabets evne til at fortsætte driften 

IAASB anerkender, at en række initiativer rundt om i verden allerede har undersøgt mulige løsninger på 

problemerne på dette område, herunder hvordan og hvem der er bedst positioneret til at yde praktisk og 

rettidig information til regnskabsbrugerne om potentielle problemer med fortsat drift. IAASB vil fortsætte 

med at overvåge disse udviklinger for yderligere at informere om sine overvejelser om en passende tilgang til 

revisor rapportering i forbindelse med fortsat drift. IAASB har til hensigt at undersøge nødvendigheden for 

vejledning til revisionshandlinger for, at supplere gældende regler i ISA 570, da disse i forbindelse med 

væsentlige usikkerheder om fortsat drift er komplekse. Dette vil sandsynligvis kræve koordinering mellem 

IAASB og IASB, fordi udtrykket "væsentlige usikkerheder i forbindelse med begivenheder eller forhold, der 

kan så væsentlig tvivl ... " er grundfast i IFRS78 (IAS 1.25, som tidligere beskrevet). 

5.2.2.3 Auditor Commentary (Revisors kommentarer) 

IAASB er af den opfattelse, at revisor vil kunne give yderligere oplysninger til regnskabsbrugerne ved at 

skræddersy afsnittet ”Auditor Commentary”, hvilket vil være et særskilt og fremtrædende afsnit 

indeholdende virksomhedens væsentligste forhold. Det overordnede mål med et sådan nyt afsnit i 

revisionserklæringen er at skabe gennemsigtighed om de forhold, som revisor vurderer, er vigtigst for 

regnskabsbrugers forståelse af det reviderede regnskab eller revisionen heraf. 

                                                             
77 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 19, pkt. 26 
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Inden for ISA’erne er der særlige omstændigheder for, hvornår supplerende oplysninger vedrørende forhold i 

regnskabet og supplerende forhold vedrørende forståelse af revision er krævet, hvilket er beskrevet i afsnit 

4.5.4.1.2.  

Undtaget, hvor det er krævet, at revisor inkluderer disse afsnit i revisionserklæringen, er anvendelsen af disse 

oplysninger sjældne79. ISA’erne noterer, at en omfattende brug af disse supplerende oplysninger kan 

reducere effektiviteten af revisors kommunikation om sådanne forhold. Dog har regnskabsbrugerne givet 

udtryk for, at disse afsnit er nyttige til at rette deres opmærksomhed på det vigtigste i regnskabet eller 

revisionen deraf. 

Afsnittet omkring revisors kommentarer er af samme karakter med de eksisterende begreber supplerende 

oplysning vedrørende forståelse af regnskabet og vedrørende forståelsen af revisionen (som fastlagt i ISA 

706), men for bedre at imødekomme de oplysningsbehov, som regnskabsbrugerne har, er afsnittet ”Revisors 

kommentarer” opbygget efter følgende punkter80: 

 Sænkning af tærsklen for, hvornår revisor skal henlede regnskabsbrugers opmærksomhed på visse 

forhold, herunder fra forhold som er væsentlige for regnskabsbrugers forståelse for regnskabet til 

forhold som sandsynligt vil være vigtigst for regnskabsbrugers forståelse for regnskabet; 

 Fokus på at levere information om centrale forhold i revisionen, der ikke kan relateres til bestemte 

poster i regnskabet, og 

 Tillade revisor en fleksibilitet til at inkludere oplysninger, som revisor skønner er mest relevante i 

forbindelse med regnskabsbrugers forståelse af væsentlige forhold. 

Da det overordnede formål med afsnittet ”Auditor Commentary” er at skabe gennemsigtighed om forhold i 

det reviderede regnskab og selve revisionen, er det IAASB’s vurdering, at der formentligt ikke længere er 

behov for de særskilte afsnit vedrørende supplerende oplysninger. IAASB overvejer stadig 

standardformuleringen men er af den opfattelse, at nuværende afsnit vedrørende supplerende oplysninger 

bør erstattes med et afsnit, der som helhed dækker revisors supplerende kommentarer.  

5.2.2.3.1 Forhold, der skal indgå i afsnittet ”Revisors kommentarer” i revisionserklæringen 

I forbindelse med IAASB’s konsultation i maj 2011 har regnskabsbrugerne foreslået, at forhold som 

inkluderes i afsnittet ”Revisors kommentarer” bør være forhold, som revisor har drøftet med den øverste 

ledelse i overensstemmelse med ISA 260. Det er regnskabsbrugers vurdering, at sådanne forhold vil skabe 

mest mulig værdi i forbindelse med at øge gennemsigtigheden i revisors kommunikation med den øverste 

ledelse. Dog vil det ikke være alle forhold, revisor har drøftet med den øverste ledelse, som bør inkluderes i 

afsnittet ”Revisors kommentarer”81. 

                                                             
79 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 22, pkt. 41 
80 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 22-23, pkt. 42 
81 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 23, pkt. 44 
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Det er IAASB’s holdning, at betydelige risici ikke bør være det primære grundlag for revisors oplysning i 

revisionserklæringen, da der ofte er andre forhold, der medfører revisors professionelle vurdering, eller 

forhold, hvor revisor har vurderet risikoen for væsentlige fejlinformationer for betydelig.  

På baggrund af modtaget svar fra IAASB’s konsultation fra maj 2011 mener IAASB, at revisor, som 

minimum, bør overveje følgende i forbindelse med at fastslå de forhold, som oplyses i afsnittet ”Revisors 

kommentarer”: 

i. Poster med væsentlige ledelsesmæssige skøn (f.eks. i forhold til virksomhedens regnskabspraksis, 

herunder anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og oplysning af regnskabsposter). 

ii.  Væsentlige eller usædvanlige transaktioner (f.eks. væsentlige transaktioner med nærtstående parter 

eller foretagne tilpasninger). 

iii. Væsentlige forhold for revisionen, herunder områder som kræver en væsentlig vurdering af revisor i 

forbindelse med revisionen, f.eks.: 

a. Vanskelige eller kontinuerlige forhold bemærket i forbindelse med revisionen, eller andre 

revisionsforhold, der typisk vil blive drøftet med kvalitetsreviewet eller den øverste ledelse, 

og 

b. Andre væsentlige forhold relaterende til revisionens rammer eller strategi. 

IAASB erkender, at det vil være nødvendigt at udarbejde en vejledning til brug for revisors beslutning om, 

hvilke informationer der på et tilstrækkeligt detaljeret niveau skal inkluderes i revisionserklæringen, hvilket 

vil blive udarbejdet i forbindelse med udviklingen af kommende revisionsstandard. Ifølge IAASB mener flere 

endvidere, at en præcisering af specifikke kriterier vil være en stor hjælp i forbindelse med udarbejdelsen af 

revisionserklæringen. 

5.2.2.4.2 Arten og omfanget af revisors kommentarer der skal gives i revisionserklæringen 

Værdien af de informationer, som skal beskrives i afsnittet ”Auditor Commentary” vil for regnskabsbruger 

afhænge af detaljeringsgraden, der som tidligere nævnt er forskellig regnskabsbrugerne imellem. Endvidere 

vil forhold, som er væsentlige for regnskabsbruger, variere fra virksomhed til virksomhed. Som tidligere 

nævnt mener IAASB, at afsnittet indeholdende revisors supplerende kommentarer bør skræddersys til de 

forhold og forudsætninger, som vedrører den pågældende virksomhed for at revisor undgår, at afsnittet blot 

betragtes som en standardtekst. Beskrivelsen af forholdene i afsnittet skal baseres på revisors professionelle 

vurdering og organiseres efter forholdenes væsentlighed. 

I den forbindelse vurderer IAASB, at der i fremtidige standarder er behov for at udtrykke den balance revisor 

bør ramme i forbindelse med at afgive de supplerende kommentarer, herunder særligt at kommentarerne har 

relevans og er forståelige og derved giver værdi for regnskabsbruger. Dette vil medføre, at revisor ikke ender 

ud i at blive den primære formidler af informationer omkring den pågældende virksomhed. 
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IAASB vurderer endvidere, at der vil være behov for, at IAASB klart tilkendegiver deres holdning til, at 

afsnittet ikke bør anvendes som substitut for hverken; 

a) Revisors behov for at modificere erklæringen med forbehold, afkræftende konklusion eller 

manglende konklusion, når dette er krævet af forholdende i den pågældende revision, eller 

b) Oplysninger, som er påkrævet ledelsen at oplyse i overensstemmelse med gældende 

regnskabsmæssige begrebsramme. 

Dette er hovedforudsætningerne i forbindelse med anvendelsen af supplerende oplysninger i 

overensstemmelse med ISA 706, hvilke vil blive bevaret, såfremt det endeligt besluttes, at supplerende 

oplysninger fremover omfattes af afsnittet ”Auditor Commentary”. 

Det er IAASB’s holdning, at afsnittet som minimum bør være gældende for revisionen af børsnoterede 

selskaber, men at det kan være en fordel at udvide kravet således, at det også gælder øvrige PIE-

virksomheder grundet det større fokus, der er kommet på denne gruppe virksomheder i forbindelse med den 

økonomiske krise, hvilket f.eks. kan ses fra Europa-Kommissionens forslag. IAASB erkender, at afsnittet 

primært er efterspurgt for ovenstående virksomheder men er af den opfattelse, at revisor også bør have 

mulighed for at tilføje afsnittet i forbindelse med revision af mindre virksomheder. Da vi i vores afhandling 

vil fokusere på børsnoterede selskaber, vil vi ikke berøre afsnittets betydning for revisionserklæringen på 

mindre virksomheder. 

IAASB har i deres forslag til ændring af revisionserklæringen udarbejdet fem eksempler for, hvordan 

afsnittet ”Auditor Commentary” kan anvendes i praksis i forbindelse med revisors rapportering af væsentlige 

forhold. Disse fremgår af erklæringen i bilag 1. 

Nogle af eksemplerne indeholder en beskrivelse af specifikke revisionshandlinger udført på et bestemt 

område, herunder eksempel tre og fire vedrørende værdiansættelse af finansielle instrumenter og 

revisionsstrategien for enkelte aktiver. IAASB bemærker, at en beskrivelse af udførte revisionshandlinger bør 

inkludere en beskrivelse af konklusionen heraf for at kunne skabe værdi for regnskabsbruger.  

IAASB formoder, at der for PIE-virksomheder sjældent vil forekomme tilfælde, hvor revisor ikke har 

identificeret forhold, som tillægger revisionserklæringen værdi ved fremhævelse i ”Auditor Commentary” for 

at øge regnskabsbrugers forståelse af det reviderede regnskab eller revisionen heraf. Det er derfor i IAASB’s 

overvejelser, at revisor i den forbindelse skal oplyse, at ingen forhold er identificeret i forbindelse med 

revisionen. I den forbindelse vil et dokumentationskrav eventuelt blive relevant. Det er ikke IAASB’s hensigt, 

at indførelsen af en ny erklæring skal medføre et krav om et minimum antal forhold, som skal oplyses i 

afsnittet. Det er dog IAASB’s opfattelse, at der for en PIE-virksomhed generelt vil være mellem to og ti 

forhold at oplyse i afsnittet afhængig af virksomhedens karakter, størrelse og kompleksitet.  

I forbindelse med revisors beskrivelse af forhold i afsnittet ”Auditor Commentary”, har IAASB i forbindelse 

med konsultationen fra maj 2011 modtaget synspunkter, der taler imod revisors forøgede oplysningspligt i 
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erklæringen. Disse synspunkter går primært på, at revisor ikke bør være formidler af 

virksomhedsoplysninger, da dette ansvar påhviler ledelsen. Der kan endvidere forekomme scenarier, hvor 

der kan være juridiske eller etiske hindringer i forbindelse hermed. Flere er endvidere skeptiske, da de 

mener, at regnskabsbruger vil se afsnittet som en erstatning for en modificering af revisors konklusion. I 

forbindelse med konsultationen fra maj 2011 har respondenterne derudover givet udtryk for, at øget 

kommentering fra revisor kan medføre øgede omkostninger for ledelsen og revisor som følge af: 

i. Forøgede kvalitetskontrolprocesser i forbindelse med udarbejdelse af supplerende oplysninger 

(beskrivelse af forhold i ”Auditor Commentary”). 

ii. Drøftelser af form og indhold af supplerende oplysninger forud for afgivelsen af 

revisionserklæringen. Som resultat heraf vil ledelsen pådrage sig yderligere omkostninger direkte 

relaterende til dialogen, som vil opstå mellem ledelsen og revisor omkring vendinger i de 

supplerende oplysninger i afsnittet ”Auditor Commentary” som følge af, at disse vil blive mere 

subjektive og detaljerede. 

iii. En mere iterativ proces ved færdiggørelse af revisionserklæringen, hvilket kan påvirke aflæggelsen af 

det reviderede regnskab. 

De omkostnings- og tidsmæssige konsekvenser, som kan forekomme i forbindelse med afgivelse af 

supplerende oplysninger, har høj prioritet hos IAASB, men de erkender, at de fulde konsekvenser ikke kan 

kendes, før forslaget er færdiggjort og indført. 

I forbindelse med revisors supplerende oplysninger har IAASB overvejet en række risici ved indførelsen af 

yderligere kommentarer i revisionserklæringen. Disse er oplistet nedenfor: 

a) Revisionserklæringen vil sandsynligvis mangle sammenlignelighed, selv blandt virksomheder i 

samme branche, da der ingen specifikke forhold vil kræves oplyst i afsnittet. 

b) Der er en risiko for, at forventningskløften forøges, idet regnskabsbruger kan anse revisors 

kommentarer som en garanti for de nævnte forhold. 

c) Der kan forekomme utilsigtede konsekvenser hvis revisors kommentarer henviser til andre 

dokumenter indeholdende det reviderede regnskab. 

d) Nogle regnskabsbrugere kan opfatte revisors kommentarer som en substitut til at læse regnskabet. 

e) Revisors kommentarer kan over tid ende i en standardisering. 

f) Formidling af visse oplysninger kan være identiske med ledelsens oplysninger, hvilket kan resultere 

i, at informationer gentages. 
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g) Der kan forekomme fortroligheds- og ansvarskonsekvenser for revisor i forbindelse med 

henvisninger til forhold, som ikke er oplyst af ledelsen. 

5.2.2.5 Other Information 

Afsnittet ”Other Information” er i ISA’erne defineret som andre finansielle og ikke finansielle informationer 

ud over regnskabet og revisionserklæringen derpå, som er inkluderet, enten ved lov, regulering m.v., i et 

dokument indeholdende det reviderede regnskab og revisors erklæring herpå, som f.eks. en årsrapport. 

Ledelsesberetningen, som børsnoterede selskaber skal indarbejde i årsrapporten, jf. ÅRL § 99, anses for 

værende andre informationer, hvorfor ledelsesberetningen som udgangspunkt vil skulle omtales i dette 

afsnit. 

IAASB har i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til revisionserklæringen overvejet flere formuleringer 

og har vurderet, at den mest passende er i overensstemmelse med nuværende ISA 720 om revisors ansvar i 

forbindelse med andre informationer i dokumenter indeholdende det reviderede regnskab. På baggrund af 

gennemlæsning skal revisor udtrykke, om disse informationer er væsentligt inkonsistente med det reviderede 

regnskab. 

Da vi i vores afhandling har fokus på rapportering af betydelige usikkerheder, herunder specifikt usikkerhed 

fortsat drift, vil vi ikke berøre dette emne yderligere. 

5.2.2.6 Ledelsens og revisors ansvar 

Som supplement til afsnittet omkring fortsat drift, som er nævnt i afhandlingens afsnit 5.2.2.3, har IAASB i 

deres forslag til revisionserklæringen indarbejdet et afsnit omkring ledelsens ansvar i forbindelse med fortsat 

drift. Denne beskrivelse har til formål at klarlægge ledelsens ansvar i henhold til regnskabsaflæggelsen, 

herunder at ledelsen lever op til kravene i ISA 570 i forbindelse med vurderingen af virksomhedens evne til at 

fortsætte driften, samt at ledelsen har inddraget al relevant information i denne sammenhæng, og at 

ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften indeholder en periode på 12 måneder. 

Respondenterne til IAASB's konsultation fra maj 2011 og IAASB’s igangværende arbejde med revisionens 

kvalitet har fremhævet den vigtige rolle, som ledelsen spiller i forbindelse med den finansielle rapportering. 

Da ledelsens ansvar varierer væsentligt myndighederne imellem, er det IAASB’s vurdering, at en beskrivelse 

heraf vil være kompliceret at globalisere. Det er derfor IAASB’s forventning, at dette afsnit tilpasses for at 

give en yderligere detaljeret beskrivelse af ledelsens rolle og ansvar i henhold til den pågældende myndighed. 

Regnskabsbrugere, revisorer, lovgivere og regnskabsudarbejdere har i forbindelse med konsultationen fra 

maj 2011 foreslået, at82: 

i. revisors ansvar beskrevet i revisionserklæringen bør tilføjes yderligere information, og 

ii. en klarlægning af visse tekniske termer vil bidrage til at formindske forventningskløften og forbedre 

revisionserklæringen. 

                                                             
82 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 32, pkt. 81 
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Selvom disse oplysninger er yderst standardiserede vil det ifølge IAASB være en fordel at tilføje yderligere 

informationer for en større gennemsigtighed i revisionsprocessen og give en større forståelse for revisors 

rolle og ansvar samt af arten af revisionshandlinger. 

IAASB har derfor foreslået en uddybende beskrivelse i deres forslag til revisionserklæringen, jf. bilag 1. I 

beskrivelsen giver IAASB en mere detaljeret beskrivelse af begrebet ”en risikobaseret kontrol”83 og klarlægger 

de tekniske begreber i en revision udført i overensstemmelse med ISA’erne. Dette medfører en mere 

detaljeret beskrivelse af de væsentligste forhold, herunder besvigelser, intern kontrol, regnskabspraksis og 

regnskabsmæssige skøn, vurdering af den samlede præsentation, struktur og indhold i regnskabet og 

oplysninger, koncernrevision og kommunikation med ledelsen. Den uddybende beskrivelse af revisors ansvar 

er derfor længere end den nuværende beskrivelse i henhold til ISA 700.  

5.3 Delkonklusion, reguleringstiltag 
Den finansielle krise har sat fokus på revisors hverv, herunder revisors rolle i forbindelse med virksomheders 

konkurs. Europa-Kommissionen har udarbejdet et forslag til, hvordan revisor i sin rapportering skal have 

større fokus på bl.a. rapportering om fortsat drift. Europa-Kommissionens drøftelse af revisionserklæringen 

og øvrig rapportering er udtrykt i forordningen af 30. november 2011 og er således et vigtigt input til IAASB’s 

videre behandling af revisors rapportering i revisionserklæringen. 

Artikel 21-23 i Europa-Kommissionens forordning indeholder krav til, hvorledes revisor skal rapportere 

resultaterne af sin revision i revisionserklæringen og i en rapport til revisionsudvalget (eller tilsvarende 

organ). Således stilles der en række uddybende krav set i forhold til de nuværende gældende ISA’er, herunder 

krav til revisors rapportering af forhold vedrørende fortsat drift i revisionserklæringen. 

Revisionserklæringen skal således, jf. punkt 2l i artikel 22 i Europa-Kommissionens forordning, altid 

indeholde en erklæring om virksomhedens evne til at fortsætte driften, uagtet om der er usikkerhed herom 

eller ej. Herudover skal revisor ved sin rapportering til revisionsudvalget rapportere om forhold, der kan føre 

til væsentlig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften, samt give detaljeret beskrivelse om 

støtteerklæringer, garantier m.v., som er gældende for revisors grundlag for vurdering af virksomhedens 

evne til at forsætte driften – jf. punkt 2f og 2j i artikel 23. Revisor skal dermed altid rapportere disse forhold 

om fortsat drift, hvilket er en udvidelse af kravene i de nuværende ISA’er. 

Europa-Kommissionens forordning er et vigtigt input til IAASB’s drøftelser af revisionserklæringen. Således 

er punkt 2l i artikel 22 i Europa-Kommissionens forordning indarbejdet i IAASB’s erklæringsforslag, hvor 

fortsat drift har fået sit eget afsnit i revisionserklæringen. 

IAASB’s rapport er et konsultationspapir, der er lagt til kommentering. Konsultationspapiret er et resultat af 

forskning foretaget af IAASB siden 2006. IAASB’s rapport beskriver interessenternes ønsker til en fremtidig 

revisionserklæring, herunder en klar efterspørgsel efter gennemsigtighed vedrørende væsentlige forhold i 

                                                             
83 En risikobaseret kontrol – revisionen foretages efter en risikovurdering hvor revisionsindsatsen er størst på de 
områder, som indeholder størst iboende risiko. 
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regnskabet, samt afviklingen af revisionen. Interessenterne søger revisors hjælp til at navigere igennem mere 

og mere komplekse regnskaber og til at fremhæve de områder, hvor revisors indsats har været størst.  

IAASB’s rapport indeholder et udkast til en ny revisionserklæring, der indikerer, hvilken retning IAASB 

ønsker revisionserklæringen skal bevæge sig imod. Revisionserklæringen skal forbedres globalt via en 

omskrivning af ISA’erne for at opretholde en høj grad af sammenlignelighed; dog skal der stadig være 

mulighed for nationale tilpasninger via byggestenstilgangen. Den nye revisionserklæring skal skabe værdi til 

regnskabsbruger og kunne anvendes internationalt. Der skal være større gennemsigtighed omkring centrale 

forhold i regnskabet, samt revisionen heraf, mens det nuværende omfang af en revision i overensstemmelse 

med ISA’erne skal fastholdes, ligesom ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor bør bevares. Herudover 

skal revisionserklæringen kunne anvendes forholdsmæssigt på alle virksomheder. 

Erklæringsforslaget indeholder en revisionserklæring, der er meget forskellig fra den nuværende ISA 700-

erklæring i sin udformning. Placering af afsnit er anderledes og tilpasset interessenternes interesser, og 

erklæringsforslaget indeholder nye afsnit, herunder ”Basis for Opinion”, ”Going Concern”, ”Audit 

Commentary”, og ”Other Information” (som analyseres i afsnit 6.1). De nye afsnit skal være med til at øge 

gennemsigtigheden vedrørende væsentlige forhold i regnskabet og revisionen – revisor skal således altid 

rapportere om forhold vedrørende fortsat drift i sin erklæring på regnskabet. Afsnittet ”Audit Commentary” 

bliver en erstatning for supplerende oplysninger, og tærsklen for, hvornår der skal gives oplysninger i 

afsnittet, bliver også lavere end supplerende oplysninger efter den i dag gældende ISA 706. 
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6. Analyse af IAASB’s erklæringsforslag 
6.1   IAASB’s erklæringsforslag vs. ISA 700-erklæring 
I afsnit 4 og 5 har vi beskrevet, hvordan revisors rapportering udformer sig i form af revisionserklæringen i 

regnskabet efter den nuværende regulering og nye reguleringstiltag fra IAASB. I nærværende afsnit 6.1 vil vi 

analysere, hvilke ændringer der er til indhold, struktur m.v. i revisionserklæringen set i forhold til den 

nuværende ISA 700-erklæring og IAASB’s erklæringsforslag, som præsenteret i IAASB’s konsultationspapir 

side 9-12. 

I nærværende afsnit 6.1 vil rød tekst referere til IAASB’s erklæringsforslag, mens blå tekst vil referere til 

ISA’erne eller national regulering i Danmark, som er gældende i dag. Vi anvender termen ”ISA 700-

erklæring” som synonym for revisionserklæringen efter den nuværende regulering, selvom vi er 

opmærksomme på, at der er andre ISA’er, der er med til at regulere revisionserklæringen, hvilket også vil 

fremgå af analysen. 

Hele IAASB’s erklæringsforslag er gengivet i bilag 1, og ISA 700-erklæringen i bilag 2 – begge i deres 

oprindelige engelske format. 

6.1.1 Generelt til struktur og formkrav 
Som tidligere nævnt i afhandlingen har IAASB i forbindelse med udsendelsen af deres konsultationspapir fra 

juni 2012 medsendt deres forslag til ændring af revisionserklæringen. Erklæringsforslaget er udarbejdet på 

baggrund af IAASB’s erfaringer og modtagne input fra tidligere konsultationer, herunder 

konsultationspapiret fra maj 2011. 

I afhandlingens afsnit 4.5.4.1.1 er formkrav i revisionserklæringen i overensstemmelse med nuværende ISA 

700 gennemgået. Vi vil i nærværende afsnit sammenholde disse med IAASB’s erklæringsforslag samt 

analysere ændringernes betydning, herunder formuleringen m.v. 

Opbygningen af afsnittene i IAASB’s erklæringsforslag har ikke mange ligheder med den nuværende ISA 

700-erklæring, hvilket kan ses nedenfor (tal er angivelse for placering i revisionserklæringen): 

IAASB’s erklæringsforslag ISA 700-erklæring 

1. Opinion 

2. Basis for Opinion 

3. Going Concern 

4. Auditors Commentary 

5. Other Information 

6. Respective Responsibilities of Management 

[Appropriate title for Those Charged With 

Governance], and the Auditor 

7. Report on Other Legal and Regulatory 

Requirements 

1. Starter med en indledning uden egentlig 

overskrift 

2. Management’s Responsibility for the Financial 

Statements 

3. Auditor’s Responsibility 

4. Opinion 

5. Report on Other Legal and Regulatory 

Requirements 
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IAASB har i deres erklæringsforslag ændret præsentationen, så erklæringens vigtigste afsnit præsenteres 

først. Dette har medført, at konklusionsafsnittet er præsenteret først i erklæringen, hvilket i den nuværende 

revisionserklæring i henhold til ISA 700 er præsenteret sidst i revisionspåtegningen. Dette har endvidere 

medført, at afsnittene omkring ledelsens og revisors ansvar er præsenteret sidst i erklæringen. 

ISA 700 afsnit 21-22 og 38-42 vedrørende titel, adressat, andre erklæringsforpligtelser, revisors underskrift 

og adresse samt datering af erklæringen, er bibeholdt. I IAASB’s erklæringsforslag er der sket en tilføjelse af 

den ansvarlige partners navn med følgende tekst: 

”The engagement partner responsible for the audit resulting in this report is [name]” 

 

Denne tilføjelse er en udvidelse af nuværende regulering i ISA 700, idet ISA 700.A37 beskriver følgende: 

A37. The auditor’s signature is either in the name of the audit firm, the personal name of the auditor 0r 

both, as appropriate for the particular jurisdiction. In addition to the auditor’s signature, in certain 

jurisdictions, the auditor may be required to declare in the auditor’s report the auditor’s 

professional accountancy designation or the fact that the auditor or firm, as appropriate, has been 

recognized by the appropriate licensing authority in that jurisdiction. 

 

Det er på nuværende tidspunkt derfor ikke et krav i henhold til ISA 700, at den revisionsansvarlige revisor 

oplyses ved navn, hvorfor kravene i ISA 700 kan imødekommes blot ved oplysning af 

revisionsvirksomhedens navn. 

IAASB’s tilføjelse af den ansvarlige revisors navn i revisionserklæringen vil dog ikke have effekt på 

revisionserklæringer i Danmark, da denne oplysningspligt allerede tilstede i erklæringsbekendtgørelse § 5: 

Stk. 9. Revisionspåtegningen skal dateres og underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at 

foretage revisionen. Hvor en revisionsvirksomhed er valgt, underskrives revisionspåtegningen af 

den eller de revisorer, til hvem revisionen er overdraget. Revisionsvirksomhedens navn og revisors 

navn samt angivelse af, om vedkommende er statsautoriseret eller registreret revisor, jf. dog 

stk. 10, skal tydeligt fremgå af påtegningen. 

 

Det fremgår heraf, at den ansvarlige revisor skal oplyses ved navn i revisionserklæringen, hvilket er i lighed 

med IAASB’s forslag. 

Som nævnt i afhandlingens afsnit 5.2.2 er den mest bemærkelsesværdige ændring i IAASB’s 

erklæringsforslag tilføjelsen af afsnittene; (2.) ”Basis for Opinion”, (3.) ”Going Concern”, (4.) ”Auditor 

Commentary” og (5.) ”Other Information”. Disse afsnit er sammen med den øvrige del af 

revisionserklæringen analyseret i afhandlingens efterfølgende afsnit 6.1.2-6.1.7. 
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6.1.2 Opinion 
IAASB’s erklæringsforlsag ISA 700-erklæring 

Opinion 

In our opinion, the accompanying financial 

statements present fairly, in all material respects, 

(or give a true and fair view of) the financial 

position of ABC Company (the Company) as at 

December 31, 201x, and (of) its financial 

performance and its cash flows for the year then 

ended in accordance with International Financial 

Reporting Standards (IFRS’s). The financial 

statements comprise the statement of financial 

position as at December 31, 201X, the statement of 

comprehensive income, statement of changes in 

equity and statement of cash flows for the year then 

ended, and notes to the financial statements, 

including a summary of significant accounting 

policies and other explanatory information. 

 

Opinion 

In our opinion, the financial statements present 

fairly, in all material respects, (or give a true and 

fair view of) the financial position of ABC Company 

as at December 31, 201x, and (of) its financial 

performance and its cash flows for the year then 

ended in accordance with International Financial 

Reporting Standards. 

Konklusionen er i IAASB’s erklæringsforslag placeret som det første afsnit i revisionserklæringen. 

Konklusionen får dermed en fremtrædende placering sammenlignet med ISA 700-erklæringen, hvor 

konklusionen er det sidste afsnit i revisionserklæringen. Idet regnskabsbruger har stor interesse i 

konklusionens udformning, herunder om der er tale om en ”blank” revisionserklæring i henhold til den 

valgte regnskabsmæssige begrebsramme, giver den nye placering af konklusionen en naturlig sammenhæng 

til regnskabsbrugers interesser. IAASB’s argument for at placere konklusionen som det første i 

revisionserklæringen er da også, at regnskabsbrugers primære interesse er konklusionen på erklæringen. 

Omfanget af konklusionen i IAASB’s erklæringsforslag er væsentligt større end konklusionen i ISA 700-

erklæringen. I IAASB’s erklæringsforslag er der, som beskrevet i afsnit 6.1.1, ikke et indledende afsnit, og 

erklæringen starter med konklusionen. Det indledende afsnit fra ISA 700-erklæringen er medtaget i 

konklusionsafsnittet i IAASB’s erklæringsforslag. Formuleringen i det indledende afsnit i ISA 700-

erklæringen er gengivet nedenfor: 

We have audited the accompanying financial statements of ABC Company, which comprise the statement 

of financial position as at December 31, 201x, and the statement of comprehensive income, statement of 

changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant 

accounting policies and other explanatory information. 

Forskellen fra det indledende afsnit i ISA 700-erklæringen og til formuleringen i IAASB’s erklæringsforslag 

er, at IAASB’s erklæringsforslag omtaler noterne til regnskabet som en særskilt del af regnskabet via 
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formuleringen ”… and notes to the financial statements,…”. Noterne er særskilt nævnt som en del af 

regnskabet i IAASB’s erklæringsforslag for at fremhæve, at noterne er en del af revisionen af regnskabet som 

helhed. 

Formuleringen ”the accompanying”, som indledningen i ISA 700-erklæringen starter med, er i IAASB’s 

erklæringsforslag en del af konklusionen og fremgår i starten af konklusionen, som fremhævet med fed i 

sammenligningen ovenfor. 

6.1.2.1 Modifikationer ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift 

Modifikation af konklusionen i revisionserklæringen afhænger af forholdets karakter. Er der således opnået 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for et forhold, der er uvæsentligt og ikke er gennemgribende, skal der 

afgives en supplerende oplysning om forståelse af regnskabet med henvisning til noten, eller hvor i 

regnskabet forholdet er udtrykt. Supplerende oplysninger har ingen effekt på vores konklusion efter ISA 706 

og vil heller ikke have det i erklæringsforslaget.  

Er forholdet derimod væsentligt, skal der afgives en revisionserklæring med modificeret konklusion. IAASB’s 

rapport lægger op til, at de nuværende ISA 705 og 706 bevares, dog med modifikationer af ISA 706, hvor 

supplerende oplysninger bliver en del af ”Auditor Commentary” (se gennemgang længere nede). Forhold 

vedrørende fortsat drift har dog sit eget afsnit, se afsnit 6.1.4. Konstaterer revisor, at forholdet er væsentligt, 

skal der afgives forbehold, afkræftende konklusion eller manglende konklusion i revisionserklæringen i 

henhold til ISA 705. Afgørelsen af, om der er tale om forbehold, afkræftende konklusion eller manglende 

konklusion er uændret i forhold til den nuværende regulering. Tabel 1 i afsnit 4.5.4.1.1 vil dermed kunne 

anvendes til beslutningstagen om, hvorledes konklusionen i revisionserklæringens konklusion skal 

modificeres. 

Konklusionens overskrift bør således også ændres, som i dag, fra ”Konklusion” til ”Konklusion med 

forbehold” eksempelvis. 

6.1.3 Basis for Opinion 
IAASB’s erklæringsforslag ISA 700-erklæring 

Basis for Opinion 

We have audited the accompanying financial 

statements in accordance with International 

Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities 

under those standards are further described in the 

Auditor’s Responsibility section of our report. In 

performing our audit, we complied with relevant 

ethical requirements applicable to financial 

statement audits, including independence 

requirements. We believe that the audit evidence we 

have obtained is sufficient and appropriate to 

Kommentar til ISA 700-erklæring 

Afsnittet medtages kun, såfremt der er 

modifikationer til revisionserklæringen i form af 

forbehold, afkræftende eller manglende konklusion 

efter ISA 705. 
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provide a basis for our opinion. 

 

IAASB’s erklæringsforslag lægger op til, at der altid skal være et afsnit med overskriften ”Basis for Opinion”. 

Ifølge den nuværende regulering i ISA’erne skal afsnittet kun medtages, såfremt revisor har modifikationer 

til sin erklæring i overensstemmelse med ISA 705, herunder ved forbehold, afkræftende konklusion og 

manglende konklusion (som gennemgået i afsnit 4.5.4.1.3). Afsnittet i IAASB’s erklæringsforslag indeholder 

en beskrivelse af, at revisionen er udført i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder 

(ISA’erne), samt en henvisning til underafsnittet ”Auditor’s Responsibility”.  

”Basis for Opinion” afsluttes med en bekræftelse af, at revisor har indhentet tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for at kunne afgive sin konklusion. Denne afslutning er identisk med afslutningen i afsnittet 

”Auditor’s Responsibilities” i ISA 700-erklæringen, som er et af de sidste afsnit. I IAASB’s erklæringsforslag 

er formuleringen rykket frem og får en mere fremtrædende position i erklæringen. Det virker naturligt, at 

revisionserklæringen om, at der er opnået tilstrækkelig og egnet revisionsbevis kommer i umiddelbar 

forlængelse af konklusionen. IAASB argumenterer ligeledes for, at oplysningerne er relevante for 

regnskabsbruger, og at placeringen i nærhed af konklusionen er foretrukket. 

Det kan diskuteres, hvorvidt vores bekræftelse af, at det er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis bør 

nævnes før vores konklusion, hvilket vi ikke mener nødvendigvis bør være tilfældet, idet der ikke vil kunne 

afgives en konklusion uden modifikationer, såfremt der ikke er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

I Danmark vil afslutningen ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold” formentlig tilføjes i afsnittet 

”Basis for Opinion” som følge af erklæringsbekendtgørelsen, hvilket vil fremgå af vores revisionserklæringer i 

bilagene. 

6.1.3.1 Modifikationer ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift 

Modifikation af ”Basis for Opinion” afhænger af forholdets karakter på lige fod som ved modifikation af 

konklusionsafsnittet. Afgives en supplerende oplysning, vil der ingen effekt være på afsnittet ”Basis for 

Opinion”. Er forholdet derimod væsentligt, vil det have indflydelse på konklusionen og dermed også ”Basis 

for Opinion” - ISA 705 anvendes i denne sammenhæng. 

I IAASB’s erklæringsforslag skal afsnittet ”Basis for Opinion” altid medtages, mens det, som beskrevet 

ovenfor, kun medtages ifølge den nuværende regulering, hvis revisor har modificeret konklusionen. Afsnittet 

bør indeholde en beskrivelse af forholdet, der gør sig gældende for revisors modifikation af konklusionen, 

idet der som udgangspunkt ikke er lagt op til, at ISA 705 skal ændres ifølge IAASB’s rapport.  

Når revisor har modifikationer til revisionserklæringen, skal linjen ”Revisionen har ikke givet anledning til 

forbehold” slettes fra revisionserklæringen, på lige fod med de regler, der gælder i dag. 
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6.1.4 Going Concern 
IAASB’s erklæringsforslag ISA 700-erklæring 

Going Concern 

Use of the Going Concern Assumption 

As part of our audit of the financial statements, we 

have concluded that management’s use of the going 

concern assumption in the preparation of the 

financial statements is appropriate. 

Material Uncertainties Related to Events or 

Conditions that May Cast Significant Doubt 

on the Company’s Ability to Continue as a 

Going Concern 

Based on the work we have performed, we have not 

identified material uncertainties related to events or 

conditions that may cast significant doubt on the 

Company’s ability to continue as a going concern 

that we believe would need to be disclosed in 

accordance with IFRS’s. Because not all future 

events or conditions can be predicted, this statement 

is not a guarantee as to the Company’s ability to 

continue as a going concern. 

The responsibilities of management with respect to 

going concern are described in a separate section of 

our report. 

Kommentar til ISA 700-erklæring 

Revisionserklæringen indeholder ikke et lignende 

afsnit efter nuværende gældende regulering i 

hverken ISA’erne eller dansk lovgivning. 

 

Et særskilt afsnit om fortsat drift i revisionserklæringen er helt nyt, sammenlignet med ISA 700-erklæringen. 

Regnskaber aflagt i overensstemmelse med IFRS og supplerende krav i ÅRL er aflagt under forudsætning for 

fortsat drift, idet IAS 1 artikel 25 og ÅRL § 13, stk. 1, nr. 4 begge nævner, at fortsat drift er en forudsætning 

for regnskabsaflæggelse efter disse begrebsrammer. Det har derfor altid været ”skrevet  mellem linjerne”, at 

revisor er enig i ledelsens anvendelse af forudsætningen for fortsat drift ved afgivelse af 

revisionserklæringen, men dette er nu fremhævet særskilt direkte i revisionserklæringen. 

IAASB’s erklæringsforslag lægger op til, at revisor skal erklære sig om, at ledelsens anvendelse af 

forudsætningen for fortsat drift er hensigtsmæssig. Revisor skal erklære, at der med baggrund i den udførte 

revision ikke er identificeret væsentlige usikkerheder relaterende til begivenheder eller forhold, som kan så 

væsentlig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften, og som revisor vurderer skal oplyses i henhold til 

IFRS. Yderligere lægges der vægt på, at erklæringen ikke er en garanti for selskabets evne til at fortsætte 

driften. 
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Afsnittet kommer som et resultat af Europa-Kommissionens fokus på revisors rolle i forbindelse med den 

finansielle krise og IAASB’s interessenter, som har givet udtryk for, at de ønsker større gennemsigtighed i 

revisionserklæringen, som skal være guidende for regnskabsbrugers forståelse af regnskabet, herunder 

væsentlige regnskabsforhold og revisionsmæssige forhold. Afsnittet har fået en fremtrædende placering, 

hvilket indikerer, at IAASB mener, det har stor interesse for regnskabsbruger. Fortsat drift er et væsentligt 

forhold, og usikkerheder omkring fortsat drift er i naturlig tilknytning til den økonomiske krise blevet 

højaktuelt (det har altid været aktuelt, men omfanget er større), hvorfor et afsnit, hvor revisor erklærer sig 

enig i ledelsens anvendelse af forudsætning for fortsat drift, efter vores mening virker naturligt. 

Afgivelse af et afsnit om fortsat drift i revisionserklæring, hvori revisor konkluderer, at der ikke er 

identificeret betydelige usikkerheder om virksomhedens evne til at fortsætte driften, kan dog føre til, at 

regnskabsbruger fejlfortolker revisionserklæringen, således at regnskabsbruger tolker at revisor afgiver en 

konklusion om virksomhedens fremtidige overlevelsesevne, hvilket potentielt resulterer i en forøgelse 

snarere end en formindskelse af forventningskløften. For at minimere en eventuel misforståelse har IAASB i 

deres forslag til revisionserklæringen, gjort det klart, at da ikke alle fremtidige begivenheder eller forhold kan 

forudsiges, er erklæringen ikke en garanti for virksomhedens evne til at fortsætte driften, hvilket direkte 

fremgår i ISA 570.7 og er en afskrift heraf. Yderligere afsluttes afsnittet med en henvisning til ledelsens 

ansvar for fortsat drift, som beskrives i afsnittet ”Ledelsens og revisors ansvar”. 

Vi mener, at afsnittet om fortsat drift er en forbedring af revisionserklæringen, idet det fremmer 

gennemsigtigheden og efter vores opfattelse mindsker forventningskløften. Formuleringen “…this statement 

is not a guarantee as to the Company’s ability to continue as a going concern.”, mener vi, bidrager til en 

bedre forståelse af revisionserklæringen, da der gives udtryk for, at vi ikke giver garanti for, at virksomheden 

er fortsættende. At afgive afsnittet om fortsat drift i revisionserklæringen skaber ikke merarbejde for revisor 

men fremhæver blot revisors stillingtagen til ledelsens anvendelse af forudsætningen for fortsat drift – et 

forhold revisor altid har konkluderet på indirekte i revisionserklæringen. 

6.1.4.1 Modifikationer ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift 

Afsnittet forsat drift skal modificeres, så snart revisor ønsker at henlede regnskabsbrugers opmærksomhed 

på et forhold vedrørende fortsat drift. Afgives der en supplerende oplysning efter den i dag gældende ISA 

706, vil forholdet, såfremt der er tale om et forhold vedrørende fortsat drift, skulle omtales i afsnittet ”Going 

Concern”. Yderligere vil der ved afgivelse af en modificeret konklusion skulle foretages ændringer til afsnittet 

”Fortsat drift”, hvor der skal gives en redegørelse for forholdet. 

IAASB’s rapport, side 36, appendiks 2 giver et forslag til, hvordan beskrivelsen i afsnittet ”Going Concern” 

kan se ud ved afgivelse af en supplerende oplysning om fortsat drift. Del 2 med overskriften ”Material 

Uncertainties Related to Events or Conditions that May Cast Significant Doubt on the Company’s Ability to 

Continue as a Going Concern” er således det eneste afsnit, der skal ændres i tilfælde af supplerende 

oplysning. 
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Afgives en modificeret konklusion, må det forventes, at begge dele af afsnittet ”Going Concern” skal ændres. 

Her især når der afgives manglende konklusion, idet det må forventes, at regnskabet i så fald er aflagt efter et 

forkert princip, hvorfor ledelsens anvendelse af forudsætningen for fortsat drift ikke er anvendt 

hensigtsmæssigt, idet der ikke er tale om en fortsættende drift. 

Som det omtales i afsnittet ”Auditor Commentary” nedenfor, er tærsklen for, hvornår der afgives 

kommentarer i erklæringen, som træder i stedet for supplerende oplysninger, nedsat. Man må derfor 

forvente, at revisor også skal give kommentarer vedrørende forhold om fortsat drift på et tidligere stadie i 

IAASB’s erklæringsforslag, sammenlignet med ISA 700-erklæringen. I ISA 700-erklæring skal der 

udelukkende afgives supplerende oplysninger såfremt vi har identificeret usikkerhed om fortsat drift, som 

omtalt i afsnit 4.5.4.1.2, mens der i IAASB’s erklæringsforslag skal gives supplerende oplysning ved 

indikationer for usikkerhed for fortsat drift, hvad enten de enkeltvis eller tilsammen udgør en usikkerhed – 

jf. IAASB’s rapport appendiks 2. 

6.1.5 Auditor Commentary 
IAASB’s erklæringsforslag ISA 700-erklæring 

Auditor Commentary 

Without modifying our opinion, we highlight the 

following matters that are, in our judgment, likely 

to be most important to user’s understanding of the 

audited financial statements or our audit. Our audit 

procedures relating to these matters were designed 

in the context of our audit of the financial 

statements as a whole, and not to express an 

opinion on individual accounts or disclosures. 

 

[matter 1…] 

Kommentar til ISA 700-erklæring 

Revisionserklæringen indeholder ikke et lignende 

afsnit efter nuværende gældende regulering i 

hverken ISA’erne eller dansk lovgivning. 

 

Dog kan visse paralleller drages til supplerende 

oplysninger efter ISA 706. 

 
”Auditor Commentary” er endnu et nyt afsnit i revisionserklæringen i henhold til IAASB’s erklæringsforslag. 

Afsnittet er obligatorisk for børsnoterede virksomheder, men bliver det formentligt også for PIE-

virksomheder, som tidligere omtalt i afsnit 5.2. Afsnittet er en væsentlig ændring til revisionserklæringen, 

idet det formentligt kommer til at erstatte de to typer af supplerende oplysninger der i dag er kendt i ISA 706 

– supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysning vedrørende forståelse 

af revisionen, som også omtalt i afsnit 5.2.2.2 i afhandlingen. 

”Auditor Commentary” er et udtryk for, at IAASB vil forsøge at imødekomme regnskabsbrugers ønsker til en 

større gennemsigtighed over for væsentlige forhold i regnskabet og revisionen. Investorer og analytikere har 

givet udtryk for, at de ønsker bedre at kunne benytte revisionserklæringen som hjælpemiddel i en 

beslutningsproces ved investeringer. ”Auditor Commentary” vil i den grad give større indsigt i regnskabet og 

revisionen heraf. Der skal i afsnittet gives kommentarer på væsentlige forhold i regnskabet og vedrørende 

revisionen ud fra en lavere tærskel, end der ses i den nugældende ISA 706. Vi tolker, at forhold, der skal 
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omtales i ”Auditor Commentary”, formentligt er forhold, der kan sidestilles med forhold, som revisorer i 

Danmark er påkrævet at rapportere i revisionsprotokollen som særlige forhold, samt beskrivelse af de 

udførte revisionshandlinger for revisionsområder med betydelig risiko. Med andre ord flyttes forhold, som i 

dag omtales i revisionsprotokollen, over i revisionserklæringen. I praksis vil der efter vores vurdering 

formentligt i de fleste tilfælde være sammenfald mellem væsentlige regnskabsposter og væsentlige 

revisionsområder. Det skal dog fremhæves, som også IAASB’s rapport gør, at ikke alle forhold, der er 

medtaget i revisionsprotokollen, bør nævnes i ”Auditor Commentary”. Eksempelvis har vi svært ved at 

argumentere for, at forhold vedrørende manglende funktionsadskillelse vil være givende for 

regnskabsbrugers forståelse og anvendelse af regnskabet som beslutningsgrundlag for investeringer. 

IAASB’s argument for at indføre afsnittet ”Auditor Commentary” er bl.a., at regnskabsbrugerne efterspørger 

yderligere oplysninger i revisionserklæringen – nogle regnskabsbrugere mener, der vil være betydelig værdi 

i, at revisor fremhæver oplysninger om de områder i regnskabet, revisor mener, er vigtigst, mens andre 

mener, at det vil give værdi med en beskrivelse af revisors grundlag for at vurdere et forhold væsentligt (ud 

fra revisionsperspektiv), samt beskrive de revisionshandlinger der er udført på disse områder (herunder 

inddragelsen af eksperter, overvejelser ved planlægningen m.v.), og konklusionen herpå. 

”Auditor Commentary” vil give regnskabsbruger indsigt i subjektive forhold, som f.eks. ledelsesmæssige 

skøn. Afsnittet bidrager til en langt større indsigt i regnskabet og revisionen end den nuværende ISA 700-

erklæring tilbyder. Beskrivelse af subjektive forhold i revisionserklæringen kan være en hjælp til 

regnskabsbrugers vurdering af ledelses aggressivitet eller konservatisme men kan dog også føre til en sløring 

af ledelsens og revisors rolle, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Det kan derfor diskuteres, i hvilket omfang 

revisor skal afgive kommentarer i ”Auditor Commentary”, hvilket IAASB formentligt skal udgive en 

vejledning til, såfremt afsnittet indføres. IAASB nævner da også i deres rapport, at behovet for vejledning 

formentligt vil opstå, såfremt afsnittet vedtages. Vi mener generelt, at revisor ikke bør være formidler af 

regnskabsmæssig information, men at det er ledelsens ansvar at afgive information vedrørende regnskabet i 

ledelsesberetningen og noter (som det er i dag efter nuværende regulering). Vi mener, at ledelsens rolle 

derved fremhæves og den omtalte sløring dermed kan undgås, eller væsentligt nedsættes. Revisor skal derfor 

have dette i mente ved sin udformning af afsnit i ”Auditor Commentary”. ”Auditor Commentary” vil dermed 

blive anvendt som et afsnit, der giver indsigt i den foretagne revision på væsentlige risikofyldte områder, 

samt henleder regnskabsbrugers opmærksomhed på forhold allerede nævnt i regnskabet, som f.eks. 

ledelsesberetningen og noter. Informationer bør omtales i noterne, da ledelsesberetningen, som tidligere 

omtalt, ikke er omfattet af vores revision. 

Det er revisors professionelle vurdering, der er afgørende for, hvilke forhold der omtales i ”Auditor 

Commentary”, og som dermed skaber værdi for regnskabsbruger, så denne bedre kan forstå regnskabet eller 

revisionen heraf. Idet afsnittet lægger op til, at det er revisors vurdering, der er afgørende for, hvad der bør 

omtales, går afsnittet imod IAASB’s ønske om en international sammenlignelig erklæring, idet afsnittet i 

meget høj grad er specifikt for den virksomhed, der revideres. Såfremt IAASB udsteder en vejledning til, 
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hvilke forhold der skal medtages, eller afgørende kriterier der bør indgå i revisors overvejelse, kan det måske 

bidrage til en større sammenlignelighed. 

6.1.5.1 Modifikationer ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift 

Afsnittet ”Auditor Commentary” vil ikke indeholde nogen beskrivelse af forhold vedrørende fortsat drift, idet 

forhold vedrørende fortsat drift behandles i sit eget afsnit i revisionserklæringen, jf. afsnit 6.1.4 i 

afhandlingen.  

6.1.6 Other Information 
IAASB’s erklæringsforslag ISA 700-erklæring 

Other Information 

As part of our audit, we have read [clearly identify 

the specific other information read, e.g., the 

Chairman’s Statement, the Business Review, etc.] 

contained in [specify the document containing the 

other information, e.g., the annual report], for the 

purpose of identifying whether there are material 

inconsistencies with the audited financial 

statements. Based upon reading it, we have not 

identified material inconsistencies between this 

information and the audited financial statements. 

However, we have not audited this information and 

accordingly do not express an opinion on it. 

Kommentar til ISA 700-erklæring 

Revisionserklæringen indeholder ikke et lignende 

afsnit efter nuværende gældende regulering i 

hverken ISA’erne eller dansk lovgivning. 

Dog kan visse paralleller drages til den nuværende 

udtalelse til ledelsesberetningen. 

 
”Other Information” er et nyt afsnit i revisionserklæringen, hvori revisor i forbindelse med revisionen af et 

regnskab skal erklære sig om, hvorvidt der foreligger væsentlige uoverensstemmelser mellem andre 

finansielle og ikke finansielle informationer, som er indeholdt i årsrapporten. Disse informationer kan 

eksempelvis være ”Chairman’s Statement” som indeholdes i enkelte nationale reguleringer. I Danmark er det 

nationalt reguleret i erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 7, at revisor skal udtale sig om, hvorvidt 

revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen har givet anledning til bemærkninger, herunder om 

ledelsesberetningen er konsistent med det reviderede regnskab. Denne udtalelse vil ved vedtagelse af 

IAASB’s forslag som udgangspunkt skulle inkluderes til afsnittet ”Other Information” i revisionserklæringen; 

dog har vi national lovgivning, der medfører en anden placering, jf. erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 8. 

Erklæringsbekendtgørelsen kræver, at revisor erklærer sig om, hvorvidt der ved konsistenstjek er 

identificeret fejlinformationer i ledelsesberetningen84, og at kun væsentlige fejlinformationer giver anledning 

til ændringer i udtalelsen, hvilket er i overensstemmelse med ISA 720. Formuleringen er dog ændret fra en 

positiv bekræftelse af overensstemmelse imellem regnskabet og informationerne afgivet i f.eks. 

ledelsesberetningen i ISA 720 til en afkræftende bekræftelse af, at der ikke er konstateret væsentlig 

inkonsistens imellem eksempelvis ledelsesberetningen og regnskabet. Det kan diskuteres, hvorvidt en 

                                                             
84 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) - side 29 
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vedtagelse af IAASB’s forslag vil medføre en ændring i erklæringsbekendtgørelse, da denne i § 5, stk. 8 

anfører: 

”Oplysningerne efter stk. 1, nr. 7 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: ”Udtalelse om 

ledelsesberetningen”.” 

Udtalelse om ledelsesberetningen er i henhold til nuværende ISA og erklæringsbekendtgørelsen placeret 

særskilt under ”Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering”. Dette afsnit bibeholdes i 

IAASB’s forslag, hvilket kan medføre en diskussion omkring ændringer i erklæringsbekendtgørelsen, således 

at denne følger IAASB. Såfremt der ikke sker ændring i erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 8, i forbindelse 

med vedtagelse af IAASB’s regulering af ISA 700, vil revisors udtalelse om ledelsesberetningen ske i 

overensstemmelse med nuværende praksis, idet erklæringsbekendtgørelsen går foran ISA 700, da Lex 

specialis går foran Lex generalis. Erklæringsbekendtgørelsen vil formentligt blive ændret i forlængelse af en 

indførelse af IAASB’s forslag, således at udtalelse om ledelsesberetningen også bliver en del af 

revisionspåtegningen i Danmark. 

6.1.6.1 Modifikationer ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift 

Afsnittet ”Other Information” vil i lighed med afsnittet ”Auditor Commentary” ikke indeholde nogen 

beskrivelse af forhold vedrørende fortsat drift. 

6.1.7 Respective Responsibilities of Management [Appropriate title for Those Charged 
With Governance], and the Auditor 

IAASB’s erklæringsforslag ISA 700-erklæring 

Respective Responsibilities of Management, 

[Appropriate Title for Those Charged With 

Governance], and the Auditor 

Revisionserklæringen indeholder ikke en samlet 

overskrift for afsnittene omkring ledelsens og 

revisors ansvar. 

Responsibility of Management and [Those 

Charged with Governance] for the Financial 

Statements 

Management’s Responsibility for the 
Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and 

fair presentation of these financial statements in 

accordance with IFRSs, and for such internal 

control as management determines is necessary to 

enable the preparation of financial statements that 

are free from material misstatement, whether due 

to fraud or error. [Those charged with governance] 

are responsible for overseeing the Company’s 

financial reporting process. 

Management is responsible for the preparation and 

fair presentation of these financial statements in 

accordance with International Financial Reporting 

Standards,3 and for such internal control as 

management determines is necessary to enable the 

preparation of financial statements that are free 

from material misstatement, whether due to fraud 

or error. 

Management’s Responsibilities Relating to 

Going Concern 

Kommentar til ISA 700-erklæring 
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Under IFRSs, management is responsible for 

making an assessment of the Company’s ability to 

continue as a going concern when preparing the 

financial statements. In assessing whether the going 

concern assumption is appropriate, management 

takes into account all available information about 

the future, which is at least, but is not limited to, 

twelve months form the end of the reporting period. 

Under IFRSs, the Company’s financial statements 

are prepared on a going concern basis, unless 

management either intends to liquidate the 

Company or to cease trading, or has no realistic 

alternative but to do so. 

IFRSs also require that, when management is 

aware of material uncertainties related to events or 

conditions that may cast significant doubt on the 

Company’s ability to continue as a going concern, 

management disclose those uncertainties in the 

financial statements. 

Revisionserklæringen indeholder ikke et lignende 

afsnit efter nuværende gældende regulering i 

hverken ISA’erne eller dansk lovgivning. 

Auditor’s Responsibility Auditor’s Responsibility 

The objective of our audit are to obtain reasonable 

assurance about whether the financial statements as 

a whole are free from material misstatement, 

whether due to fraud or error, and to issue an 

auditor’s report that includes our opinion. 

Reasonable assurance is a high level of assurance, 

but is not a guarantee that an audit conducted in 

accordance with ISAs will always detect a material 

misstatement when it exists. Misstatements can 

arise from fraud or error and are considered 

material if, individually or in the aggregate, they 

could reasonably be expected to influence the 

economic decisions of users taken on the basis of 

these financial statements. 

As part of an audit in accordance with ISAs, we 

exercise professional judgment and maintain 

professional skepticism through the planning and 

Our responsibility is to express an opinion on these 

financial statements based on our audit. We 

conducted our audit in accordance with International 

Standards on Auditing. Those standards require that 

we comply with ethical requirements and plan and 

perform the audit to obtain reasonable assurance 

about whether the financial statements are free from 

material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain 

audit evidence about the amounts and disclosures in 

the financial statements. The procedures selected 

depend on the auditor’s judgment, including the 

assessment of the risks of material misstatement of 

the financial statements, whether due to fraud or 

error. In making those risk assessments, the auditor 

considers internal control relevant to the entity’s 

preparation and fair presentation4 of the financial 
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performing of the audit. We also: 

 Identify and assess the risks of material 

misstatement of the financial statements, 

whether due to fraud or error, design and 

perform audit procedures responsive to 

those risks, and obtain audit evidence that is 

sufficient and appropriate to provide a 

basis for our opinion. The risk of not 

detecting a material misstatement resulting 

from fraud is higher than for one resulting 

from error, as fraud may involve collusion, 

forgery, intentional omission, 

misrepresentations, or the override of 

internal control. 

 Obtain and understanding of internal 

control relevant to the audit in order to 

design audit procedures that are 

appropriate in the circumstances, but not 

for the purpose of expressing an opinion on 

the effectiveness of the Company’s internal 

control. 

 Obtain sufficient appropriate audit evidence 

regarding the financial information of 

entities and business activities within the 

group to express an opinion on the group 

financial statements. We are responsible for 

the direction, supervision and performance 

of the group audit engagement and remain 

solely responsible for our audit opinion.  

 Evaluate the appropriateness of accounting 

policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related 

disclosures made by management. 

 Evaluate the overall presentation, structure 

and content of the financial statements, 

statements in order to design audit procedures that 

are appropriate in the circumstances, but not for the 

purpose of expressing an opinion on the effectiveness 

of the entity’s internal control.5 An audit also 

includes evaluating the appropriateness of 

accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates made by management, as well 

as evaluating the overall presentation of the financial 

statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained 

is sufficient and appropriate to provide a basis for 

our audit opinion. 
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including the disclosures, and whether the 

financial statements represent the 

underlying transactions and events in a 

manner that achieves fair presentation. 

 Communicate with [those charged with 

governance] regarding, among other 

matters, the planned scope and timing of the 

audit, the significant audit findings, and 

any significant deficiencies in internal 

control that we identify during our audit. 

We also communicate with them regarding 

all relationships and other matters that we 

believe may reasonably be thought to bear 

on our independence.  

Afsnittet “Respective Responsibilities of Management, [Appropriate Title for Those Charged With 

Governance], and the Auditor” er opdelt i tre underafsnit, herunder “Responsibility of Management and 

[Those Charged With Governance] for the Financial Statements”, “Management’s Responsibilities Relating 

to Going Concern” og “Auditor’s Responsibility”. 

Underafsnittet “Responsibility of Management and [Those Charged With Governance] for the Financial 

Statements” i IAASB’s erklæringsforslag er stort set uændret i forhold til afsnittet vedrørende ledelsens 

ansvar i ISA 700-erklæringen. IAASB har i forslaget tilføjet linjen “...[Those charged with governance] are 

responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.”, hvilket fremhæver den øverste 

ledelses ansvar for at føre tilsyn med regnskabsaflæggelsen. 

I tillæg til afsnittet vedrørende revisors ansvar i forbindelse med fortsat drift, der er beskrevet i afsnit 6.1.4, 

har IAASB foreslået et afsnit vedrørende ledelsens ansvar i forbindelse med fortsat drift. Afsnittet beskriver 

ledelsens ansvar ved vurdering af selskabets evne til at fortsætte driften i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen. Afsnittet omkring ledelsens ansvar i forbindelse med fortsat drift i IAASB’s 

erklæringsforslag er blot en opsummering og udpensling af ledelsens ansvar i forbindelse med vurderingen af 

fortsat drift i efter gældende regler i den anvendte begrebsramme, herunder IFRS og ÅRL, hvilket er 

beskrevet i afhandlingens afsnit 4.2 og 4.4.1. 

Erklæringens afsnit om revisors ansvar i IAASB’s erklæringsforslag er uddybende i forhold til ISA 700-

erklæringen, hvilket tydeligt ses af afsnittets længde. Som beskrevet i afhandlingens afsnit 5.2.2.6 er afsnittet 

blot en mere detaljeret beskrivelse af ”en risikobaseret kontrol” og klarlægning af de tekniske begreber i en 

revision udført i overensstemmelse med ISA. Dette kan eventuelt ses i teksten “…Reasonable assurance is a 

high level of assurance, but…”. Formålet med denne formulering er en hjælp til regnskabsbruger til at forstå, 

hvad der menes med ”reasonable assurance”, herunder at dette inkluderer en høj grad af sikkerhed. Det vil 
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dog ikke have den store effekt på en dansk udgave af IAASB’s forslag, da ”reasonable assurance” i ISA-

erklæringen allerede er oversat til ”høj grad af sikkerhed” og ikke ”rimelig sikkerhed”. Til brug for 

mindskning af forventningskløften har IAASB også tilføjet teksten ”… assurance, but not a guarantee that 

the audit conducted in accordance with ISAs always detects a material misstatement when it exists.”, 

hvilket er i lighed med afsnittet vedrørende revisors ansvar i forbindelse med fortsat drift. Formuleringen 

klarlægger ikke blot betydningen af ”høj grad af sikkerhed” men gør det også klart, at regnskabet kan 

indeholde væsentlig fejlinformation, selvom revisionen er udført i overensstemmelse med ISA. 

Vi mener, at IAASB’s tilføjelse af den specifikke beskrivelse af ledelsens ansvar i forbindelse med vurderingen 

af fortsat drift overordnet er en forbedring af revisionserklæringen, idet beskrivelsen tydeliggør og 

fremhæver, hvilket ansvar ledelsen har i forbindelse med vurderingen af fortsat drift. Dette mindsker 

forventningskløften i forbindelse med ledelsen og revisors ansvar hermed. Det kan dog diskuteres, hvorvidt 

revisor bør oplyse ledelsens specifikke ansvarsområder, herunder i forbindelse med ledelsens vurdering af 

forsat drift, eller om disse forhold bør være mere uddybet i ledelsespåtegningen. 

Beskrivelsen vedrørende ”høj grad af sikkerhed”, herunder fremhævelsen af at dette ikke er en garanti for, at 

regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, mener vi, er en klar forbedring af revisionserklæringen, idet 

formuleringen efter vores mening medvirker til en formindskelse af forventningskløften i lighed med den 

lignende formulering i afsnittet omkring revisors ansvar i forbindelse med fortsat drift. 

Om den uddybende beskrivelse af revisors ansvar er en forbedring afhænger af regnskabsbruger. IAASB har i 

deres konsultationspapir beskrevet, at IAASB’s forslag til den ændrede revisionserklæring skal medvirke til at 

mindske forventningskløften hos interessenter, herunder investorer. IAASB har dog ikke yderligere 

beskrevet, hvad der menes med investorer, herunder f.eks. en professionel investor eller investorer generelt. 

Afsnittet kan formentlig være værdifuldt for en professionel investor med en generel forståelse for tekniske 

begreber og revisionserklæringen, da den uddybende beskrivelse af den udførte revision vil kunne fremme 

investors forståelse for revisionen. For en mindre investor, som sjældent handler og ikke har en generel 

forståelse for revisionserklæringen, er det vores mening, at den uddybende standardbeskrivelse vedrørende 

den udførte revision ikke vil skabe værdi men vil opfattes som unyttigt fyld i erklæringen, idet beskrivelsen 

fortsat forudsætter, at regnskabsbruger har en forståelse for, hvad de beskrevne revisionshandlinger 

indebærer.  

6.1.7.1 Modifikationer ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift 

Afsnittet “Respective Responsibilities of Management, [Appropriate Title for Those Charged With 

Governance], and the Auditor” skal delvist ændres ved betydelig usikkerhed om fortsat drift. Ændring af 

dette afsnit vil ske i lighed med nuværende regulering i overensstemmelse med ISA 705, herunder ved 

modificering af underafsnittet ”Auditor’s Responsibility”. Underafsnittene omkring ledelsens ansvar vil ved 

betydelig usikkerhed om fortsat drift ikke blive modificeret. 

Et eksempel på modificering af afsnittet om ansvarsfordeling er afgivet i vores revisionserklæring udarbejdet 

i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag på TORM A/S, jf. bilag 7. 
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6.2 Delkonklusion, analyse af IAASB’s erklæringsforslag 
Vores analyse af IAASB’s erklæringsforslag over for ISA 700-erklæringen viser, at revisionserklæringen vil 

blive ændret på en række områder, såfremt erklæringsforslaget indføres i det udkast, der foreligger i dag. Det 

er ikke kun strukturen og opbygningen af revisionserklæringen, der vil blive ændret, men også store dele af 

indholdet, og omfanget af revisionserklæringen vil blive væsentligt ændret. 

Således ligger IAASB’s erklæringsforslag op til en ændret opbygning af revisionserklæringen, hvor 

konklusionen medtages som det første afsnit i den nye revisionserklæring. IAASB’s opbygning af 

revisionserklæringen har til hensigt at fremhæve de afsnit med størst betydning for regnskabsbruger først, 

hvormed prioriteringen er udtrykt ved, at konklusionen, grundlag for konklusionen og afsnit om fortsat drift 

er de tre første afsnit i revisionserklæringen. 

Konklusionen sættes forrest i revisionserklæringen og er således det afsnit, der også indleder 

revisionserklæringen. Konklusionsafsnittet er derfor også modificeret i forhold til ISA 700-erklæringen, idet 

konklusionsafsnittet i IAASB’s erklæringsforslag indeholder det indledende afsnit fra ISA 700-erklæringen. 

Yderligere omtales noterne som en del af regnskabet på lige fod med balancen, totalindkomstopgørelsen m.v. 

”Basis for Opinion”, eller grundlag for konklusion”, medtages nu altid som et afsnit i revisionserklæringen, 

hvor afsnittet kun tidligere var medtaget, såfremt revisor havde modifikationer til vores konklusion. 

”Going Concern” er et helt nyt afsnit i revisionserklæringen hvor revisor skal erklære sig om, at ledelsens 

anvendelse af forudsætningen for fortsat drift er hensigtsmæssig. Tidligere har en ”blank” revisionserklæring 

været et udtryk for det samme, men bl.a. som følge af den globale økonomiske krise ønskes det altid udtrykt i 

revisionserklæringen, at revisor finder anvendelsen af forudsætningen for fortsat drift hensigtsmæssig. 

Afsnittet ”Going Concern” skal således modificeres ved revisors afgivelse af supplerende oplysninger, som 

skal udtrykkes direkte i afsnittet i stedet for i et afsnit med overskriften ”supplerende oplysninger om…”, eller 

ved modifikationer til konklusionen. Afsnittet indeholder en væsentlig formulering, idet det udtrykkes, at 

revisionserklæringen ikke er en garanti for selskabets evne til at fortsætte driften.  

”Auditor Commentary” er endnu et nyt afsnit i revisionserklæringen og må betragtes som en væsentlig 

ændring. Afsnittet er et resultat af regnskabsbrugeres ønske om mere gennemsigtighed og forståelse af 

regnskabet og revisionen heraf. ”Auditor Commentary” indeholder således supplerende oplysninger kendt fra 

ISA 706, men tærsklen for at afgive oplysninger i ”Auditor Commentary” er lavere end den, der i dag gælder 

for supplerende oplysninger. Det kommer til udtryk i, at revisor skal afgive oplysninger i ”Auditor 

Commentary”, når revisor har identificeret forhold af særlig regnskabs- eller revisionsmæssig interesse for 

regnskabsbruger, eksempelvis beskrivelse af hvordan revisor har afdækket revisionsrisikoen på 

værdiansættelsen af debitorer i et selskab med en stor debitormasse. I praksis vil der formentligt være stor 

sammenhæng i regnskabs- og revisionsmæssige forhold, som skal oplyses i ”Auditor Commentary”. 

”Other Information” er endnu et nyt afsnit til revisionserklæringen, og er medvirkende til, at udtalelse om 

ledelsesberetningen nu flyttes fra en særskilt erklæring til en at blive en del af revisionspåtegningen. IAASB’s 
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erklæringsforslag fastholder dog afsnittet/erklæringsdelen ”Report on Other Legal and Regulatory 

Requirements”, der indeholder udtalelse om ledelsesberetningen i forhold til ISA 700-erklæringen. 

Afsnittet omkring ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor er i IAASB’s erklæringsforslag blevet langt 

mere omfangsrigt og inkluderer også et afsnit om ledelsens ansvar for fortsat drift, hvormed 

erklæringsforslaget tydeliggør ledelsens ansvar for, at selskabet er fortsættende. Beskrivelsen af revisors 

ansvar er ligeledes blevet langt mere omfattende, og det kan diskuteres, hvorvidt dette er lige værdiskabende 

over for alle regnskabsbrugere, eller kun en gruppe regnskabsbrugere. 

På trods af, at revisionserklæringen er ændret væsentligt, er afsnit som titel, datering, adressering m.v. 

bibeholdt. Dog er der lige før dateringen af erklæringen tilføjet en linje, hvor navnet på engagement 

partneren (den ledende revisor) skal tilføjes, hvilket er en udvidelse af den nuværende ISA 700, som kun 

indeholder krav om enten revisionsvirksomhedens navn, eller revisorens navn. I Danmark vil tilføjelsen ikke 

have nogen indflydelse, idet erklæringsbekendtgørelse § 5, stk. 9, allerede kræver revisors navn på 

revisionserklæringen. 

Dansk lovgivning medfører, at nogle forhold i IAASB’s erklæringsforslag vil være uændrede. Eksempelvis vil 

udtalelse om ledelsesberetningen stadig ske i sin egen erklæring, idet erklæringsbekendtgørelsen regulerer 

dette. Yderligere vil der formentligt i afsnittet ”Basis for Opinion” skulle indsættes linjen ”Revisionen har 

ikke givet anledning til forbehold” i en ”blank” revisionserklæring, som følge af regulering i 

erklæringsbekendtgørelsen. 

Ved betydelige usikkerheder for fortsat drift vil erklæringen efter IAASB’s erklæringsforslag skulle ændres på 

en række punkter i en række afsnit, alt efter forholdets karakter. Ved supplerende oplysning om betydelige 

usikkerheder for fortsat drift vil det således være afsnittet ”Going Concern”, der ændres, mens hvis 

karakteren af forholdet er så væsentligt, at der skal afgives en modificeret konklusion, vil afsnittene 

”Opinion”, ”Basis for Opinion”, ”Going Concern” og ”Respective Responsibilities of Management, and the 

Auditor” skulle ændres. 

IAASB’s erklæringsforslag medfører en langt mere omfangsrig revisionserklæring, som er mere oplysende på 

mange punkter, og som føder regnskabsbruger med langt flere informationer, end den nuværende ISA 700 

erklæring gør, herunder også ved afgivelse af den ”blanke” revisionserklæring, som følge af en lavere tærskel 

for ”Auditor Commentary”, sammenlignet med supplerende oplysninger efter ISA 706. 
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7. Anvendelse af IAASB’s erklæringsforslag 
7.1 Introduktion 
Vi vil i nærværende afsnit 7.1 give en kort introduktion til metoden for vores anvendelse af IAASB’s 

erklæringsforslag på praktiske eksempler. De børsnoterede selskaber (”casevirksomheder”), vi har valgt, skal 

danne grundlag som praktiske eksempler ved anvendelsen af IAASB’s erklæringsforslag.  

Udgangspunktet er i alle casevirksomhederne, at vi tager anvendelse af den senest offentliggjorte årsrapport, 

hvis ikke andet er angivet, som er tilgængelig hos Erhvervsstyrelsen. Idet det ved henvendelse til flere kilder 

ikke har været muligt at indhente mere dybdegående information om revisionen af flere udvalgte danske 

børsnoterede selskaber, herunder casevirksomhederne, er analysen og anvendelsen af IAASB’s 

erklæringsforslag på casevirksomhederne udelukkende baseret på offentliggjort materiale vedrørende 

casevirksomhederne, hovedsageligt i form af årsrapporterne. 

Vi har således ikke kendskab til den foretagne revision af casevirksomhederne, hvorfor vi ikke er bekendt 

med eventuelle forhold, revisor måtte have identificeret i forbindelse med revisionen, som kan have 

indflydelse på en revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag. Da vi 

ikke har et bredere og mere dybdegående kendskab til casevirksomhederne og deres miljø, herunder det 

interne kontrolmiljø, forretningsgange, brancheforhold m.v., har det ikke været muligt for os at medtage 

sådanne oplysninger i vores overvejelser. Såfremt vi havde kendskab til sådanne informationer, ville disse 

kunne have haft indflydelse på vores vurdering, samt udformning af revisionserklæringen. Således er vores 

revisionserklæringer heller ikke udtømmende, men indikerer en række forhold, som kunne være 

hensigtsmæssige at nævne i en revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s 

erklæringsforslag. 

Vi har gennemgået årsrapporterne for casevirksomhederne med henblik på at identificere forhold af 

regnskabs- eller revisionsmæssig karakter, som skal oplyses i revisionserklæringen, såfremt IAASB’s 

erklæringsforslag anvendes. Vores udarbejdede erklæringsforslag vil således komme frem til samme 

konklusion som de afgivne revisionserklæringer i casevirksomhedernes årsrapporter, men vil illustrere 

hvorvidt IAASB’s erklæringsforslag medfører mere oplysende og gennemsigtige revisionserklæringer, 

herunder omfanget af forhold nævnt i ”Auditor Commentary”, som følge af den lavere tærskel. 

Det skal bemærkes, at gennemgangen af årsrapporterne ikke har været med henblik på at identificere, 

hvorvidt årsrapporterne er aflagt korrekt i overensstemmelse med den valgte regnskabsmæssige 

begrebsramme, herunder om oplysningskrav m.v. er opfyldt, men udelukkende har haft til formål at danne 

grundlag for vores udarbejdelse af revisionserklæring i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag. 

I de næstkommende afsnit 7.2-7.4 vil vi give en kort beskrivelse af casevirksomhederne, og hvorfor disse 

casevirksomheder er valgt som praktiske eksempler i afhandlingen, samt analysere årsrapporterne og give 

vores forslag til en revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag, 

herunder også forklare ændringerne i forhold til den revisionserklæring der er afgivet i årsrapporten. Vores 
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erklæringsforslag er udarbejdet på baggrund af vores oversættelse af IAASB’s erklæringsforslag til dansk og 

vil være gengivet i deres fuldstændige form i bilag 3, 5 og 7, jf. bilagshenvisning i de enkelte afsnit. 

7.2 Vestas Wind Systems A/S 
Vestas Wind Systems A/S (”Vestas”) er verdens største vindmølleproducent og har i de seneste år  haft 

faldende indtjening og resultater, hvilket i regnskabsåret 2011 førte til et underskud på EUR 212 mio. 

Regnskabsåret 2011 var for Vestas et udfordrende år, og koncernen måtte således nedjustere forventningerne 

til 2011 over to omgange på grund af forsinket indkøring af en ny generatorfabrik i Tyskland, vejrmæssige 

udfordringer, samt høje omkostninger til produktmodning af V112-3.0 MW-møllen og Gridstreamer™-

teknologien85. Vestas er noteret på Københavns Fondsbørs. Aktiekursen var pr. 1. september 2008 684 og 

har været faldende stort set lige siden til en aktiekurs i dag (ultimo juli 2012) på 2586. 

Vestas er interessant som casevirksomhed, idet der er tale om et dansk børsnoteret selskab, hvis regnskab 

aflægges efter IFRS som godkendt af EU og supplerende krav i ÅRL for regnskabsklasse D. 

Koncernregnskabet og årsregnskabet for regnskabsåret 2011 er aflagt indeholdende en ”blank” 

revisionserklæring. Vestas er interessant i forbindelse med anvendelse af IAASB’s erklæringsforslag, idet det 

er interessant, hvorledes en revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s 

erklæringsforslag vil indeholde forhold i ”Audit Commentary” som følge af den lavere tærskel, sammenlignet 

med ISA 706 supplerende oplysninger. 

7.2.1 Gennemgang af koncernregnskabet og årsregnskabet 
Vestas’ senest aflagte årsrapport (koncernårsrapporten, red.) er for regnskabsåret 2011, hvilket dækker 

perioden 1. januar – 31. december 2011. Årsrapporten er aflagt efter IFRS, hvilket vil sige med forsat drift 

som grundlæggende forudsætning efter IAS 1.25, og revisionserklæringen er, som nævnt i afsnit 7.2, ”blank”, 

hvilket vil sige uden supplerende oplysninger eller modifikationer til konklusionen. Revisor, som er 

PricewaterhouseCoopers, erklærer sig dermed indirekte enig med ledelsens anvendelse af forudsætningen og 

fortsat drift. 

Ved gennemgang af selskabets årsrapport fremgår der ingen tydelige tegn på betydelig usikkerhed for fortsat 

drift. Gennemgang af hovedtal viser dog en faldende omsætning og et negativt resultat af driften på et 

trecifret millionbeløb. Vestas’ årsrapport giver udtryk for, at koncernen har svære tider, således udtrykt både 

i ledelsesberetningen i afsnittet forventninger til fremtiden, 65 % fald i aktiekursen i 201187, samt den stadig 

faldende aktiekurs i 2012. 

Der er dog ingen tydelige indikationer i årsrapporten for 2011 på, at der foreligger betydelige usikkerheder 

for fortsat drift, hverken isoleret set eller i årsrapporten som helhed. 

                                                             
85 Vestas Wind Systems A/S årsrapport 2011 – side 14 
86 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/vestas-wind-systems/206326 
87 Vestas Wind Systems A/S årsrapport 2011 – side 4 
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7.2.2 Identificerede forhold, der bør oplyses i IAASB-erklæringen 
I forbindelse med vores gennemgang af årsrapporten for Vestas har vi identificeret en række forhold, som 

efter vores mening bør omtales i revisionserklæringen i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag. Vi 

har udarbejdet en revisionserklæring i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag og vedlagt denne i 

bilag 3. 

Konklusionen i PricewaterhouseCoopers revisionserklæring er todelt, idet koncernregnskabet og 

årsregnskabet er aflagt efter to forskellige begrebsrammer. Vi har valgt at holde fast i denne todeling, idet vi 

mener, dette er mest retvisende. Yderligere redegør PricewaterhouseCoopers under ledelsens ansvar for, at 

revisionen ikke har omfattet ikke finansielle hoved- og nøgletal m.v. Formuleringen har vi valgt at fastholde, 

men rykket omtalen til afsnittet ”Basis for Opinion”, idet vi mener, det er et forhold, regnskabsbruger har 

interesse i at identificere forholdsvis tidligt ved gennemlæsning af revisionserklæringen, så denne ved, hvad 

revisionserklæringen omfatter. 

Følgende forhold, mener vi, bør omtales: 

1. Afdækning af revisionsrisiko på varebeholdninger. 

2. Henledning af regnskabsbrugers opmærksomhed på indregning af entreprisekontrakter, samt vores 

afdækning af revisionsrisikoen på entreprisekontrakter. 

3. Afdækning af periodiseringsrisiko på omsætning. 

4. Redegørelse for anvendelse af andre revisorers arbejde. 

I de næstkommende afsnit 7.2.2.1-7.2.2.4 vil vi redegøre for, hvorfor vi mener, ovenstående fire forhold er 

væsentlige, samt hvilken indflydelse de vil have på revisionserklæringen. 

7.2.2.1 Afdækning af revisionsrisiko på varebeholdninger 

I forbindelse med vores gennemgang af årsrapporten for Vestas har vi bemærket, at varelageret udgør 1/3-

del af balancen. Idet der er tale om en produktionsvirksomhed, forventer vi, at varelageret er et af de 

væsentligste revisionsområder, herunder tilstedeværelsen og værdiansættelsen af dette. Revisor, 

PricewaterhouseCoopers, har derfor formentligt kommenteret hele eller dele af revisionsstrategien for 

varelageret i revisionsprotokollen. Som følge af den lavere tærskel i IAASB’s erklæringsforslag mener vi, at 

dette forhold skal belyses i revisionserklæringen, hvorfor vi i ”Auditor Commentary” (”Revisors 

kommentarer”, da vores revisionserklæring er dansk) har indført følgende formulering: 

”Varebeholdninger 

Koncernens varebeholdning udgør pr. 31. december 2011 EUR 2.546 mio. I forbindelse med vores revision 

af koncernregnskabet har vi deltaget i selskabets fysiske lageroptælling, herunder gennemgået procedurer 

for lageroptællingen og udført stikprøvevis testoptælling, samt indhentet bekræftelser fra tredjemand på 

konsignationslagre. Vi har stikprøvevis foretaget pristest af udvalgte lagerbeholdninger, samt gennemgået 
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den af ledelsen foretagne nedskrivning af varelageret pr. 31. december 2012. Vores revision har ikke givet 

anledning til bemærkninger, hvorfor vi kan tilknytte os ledelsens indregning og værdiansættelse af 

selskabets varebeholdninger pr. 31. december 2012.” 

7.2.2.2 Henledning af regnskabsbrugers opmærksomhed på indregning af entreprisekontrakter, samt 
vores afdækning af revisionsrisikoen på entreprisekontrakter. 

Entreprisekontrakter er et område, der er forbundet med væsentlige regnskabsmæssige skøn, idet der skal 

opgøres færdiggørelsesgrader, som har indflydelse på indregningen af entreprisekontrakterne, herunder 

indregning af omsætning m.v. Vestas redegør i koncernregnskabets note 2 for, hvorledes indregning af 

entreprisekontrakter foretages88, hvilket er efter produktionsmetoden. Dette medfører, at indtægten 

indregnes løbene i takt med produktionen. Som følge af den nedsatte tærskel i IAASB’s erklæringsforslag for, 

hvornår der skal afgives kommentarer i revisionserklæringen, mener vi, at regnskabsbruger har interesse i at 

vide, hvorledes entreprisekontrakter indregnes. Yderligere er regnskabsposten steget med over 200 % (EUR 

100 mio.) i forhold til sidste år, hvilket også kan være af interesse for regnskabsbruger. Herudover er det 

vores vurdering, at revisor formentligt har vurderet entreprisekontrakter som et område med betydelige 

iboende risiko, hvorfor vi har valgt at omtale, hvordan vi har afdækket denne risiko i revisionserklæringen. 

Med baggrund i dette har vi indført følgende formulering i ”Auditor Commentary”: 

”Entreprisekontrakter 

Koncernens entreprisekontrakter udgør pr. 31. december 2011 EUR 147 mio. Entreprisekontrakter er 

behæftet med væsentlige skøn, hvorfor vi henviser til koncernregnskabets note 2, hvori ledelsen redegør for 

indregning og måling. I forbindelse med vores revision af koncernens entreprisekontrakter har vi 

stikprøvevist gennemgået væsentlige kontrakter, herunder gennemgået ledelsens opgørelse af 

færdiggørelsesgrader, samt stikprøvevist gennemgået direkte omkostninger, indirekte omkostninger og 

lønomkostninger tilknyttet de udvalgte kontrakter. Vores revision har ikke givet anledning til 

bemærkninger, hvorfor vi kan tilslutte os ledelsens indregning af entreprisekontrakter.” 

 

7.2.2.3 Afdækning af periodiseringsrisiko på omsætning 

Omsætning er en følsom regnskabspost hos Vestas, idet det er et af de offentliggjorte benchmarks89. I 

årsrapporten beskriver ledelsen, at omsætningen indregnes, når risikoovergang til køber har fundet sted 

inden årets udgang, og indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. I ledelsesberetningen skriver 

Vestas, at betaling for vindmøller ofte modtages, inden møllerne er endeligt overleveret90, samt at en 

væsentlig del af Vestas’ lagerbeholdning udgøres af vindmøller, der er afskibet men endnu ikke overleveret til 

kunderne91. ISA 240.A28-29 uddyber dels risikoen for, at indtægter indregnes i forkert periode, samt 

risikoen for besvigelser i form af regnskabsmanipulation. Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at omtale 

besvigelser i revisionserklæringen, men vi mener, som følge af ovenstående forhold, at der er en risiko for 

periodiseringsfejl, omend de er tiltænkt eller ej. Vestas er et selskab i nedgang, som også tidligere beskrevet, 

hvorfor der kan være incitament til at medtage omsætning på vindmøller, hvor risikoovergangen ikke 
                                                             
88 Vestas Wind Systems A/S’ årsrapport 2011 – side 68 
89 Vestas Wind Systems A/S’ årsrapport 2011 – side 10 
90 Vestas Wind Systems A/S’ årsrapport 2011 – side 15 
91 Vestas Wind Systems A/S’ årsrapport 2011 – side 16 
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endeligt har fundet sted pga. teknikaliteter. Med baggrund i dette har vi i ”Auditor Commentary” valgt at 

indføre følgende formulering, som ikke direkte omtaler besvigelsesrisikoen: 

”Omsætning 

Koncernens omsætning udgør pr. 31. december 2011 EUR 5.836 mio. I forbindelse med vores revision har 

vi stikprøvevist gennemgået periodisering af omsætning, herunder at risikoovergang til køber har fundet 

sted ved gennemgang af udvalgte faktureringer tæt på balancedagen og deres tilknyttede 

leveringsbetingelser. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende periodisering af 

omsætning.” 

7.2.2.4 Redegørelse for anvendelse af andre revisorers arbejde 

IAASB’s erklæringsforslag lægger op til, at der skal gives en kommentar i revisionserklæringen, når revisor 

gør brug af andre revisorers arbejde92. Vestas er en stor koncern med aktiviteter i mange lande, og 

årsrapporten indeholder - som de sidste sider inden påtegningerne - tre sider, hvor koncernforbundne 

selskaber er oplistet93. Det må derfor formodes, at koncernrevisor gør brug af andre revisorers arbejde, om 

end det er andre PwC revisorer eller revisorer fra andre revisionsvirksomheder, eksempelvis lokale 

revisionskontorer i mindre lande. Ud fra IAASB’s erklæringsforslag mener vi, at det bør oplyses i 

revisionserklæringen, at en del af det revisionsbevis, der danner grundlag for vores konklusion, er baseret på 

andre revisorers arbejde. Således har vi afsluttet afsnittet ”Auditor Commentary” med følgende afsnit: 

”Inddragelse af andre revisorer 

Vores konklusion er baseret på arbejde udført af andre revisorer på vores anmodning for at opnå 

revisionsbevis til støtte for vores konklusion. Arbejde udført af revisionsfirmaer, som vi er tilknyttet til, 

udgjorde ca. x procent af vores revision, og arbejde udført af revisionsfirmaer, som vi ikke er tilknyttet til, 

udgjorde ca. x procent af vores revision. Vores ansvar for revisionen er forklaret i afsnittet ”Revisors 

ansvar” i revisionserklæringen.” 

7.2.3 Ændringer til revisionserklæringen i forhold til PricewaterhouseCoopers 
erklæring 

Som redegjort for i ovenstående afsnit 7.2.2 er der væsentlige ændringer til revisionserklæringen udarbejdet i 

overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag, sammenholdt med den nuværende ISA 700-erklæring 

udarbejdet af PricewaterhouseCoopers på trods af, at der er tale om en ”blank” revisionserklæring i begge 

tilfælde. 

Konklusionsafsnittet er således stort set identisk, bortset fra at noterne nævnes særskilt, samt at den 

indledning beskrevet i afsnit 6 under analyse af IAASB’s erklæringsforslag er tilføjet. Basis for Opinion er 

uændret i forhold til IAASB’s erklæringsforslag, dog med tilføjelsen af, at revision ikke har omfattet 

finansielle hoved- og nøgletal for koncernen, som i PricewaterhouseCoopers erklæring er placeret under 

                                                             
92 IAASB Invitation to Comment: Improving the Auditor Report – side 10 
93 Vestas Wind Systems A/S’ årsrapport 2011 – side 105-107 
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afsnittet ”Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet”. I forhold til PricewaterhouseCoopers 

ISA 700-erklæring er afsnittet om fortsat drift ligeledes en tilføjelse. 

Det interessante i forhold til ISA 700-erklæringen, udformet og afgivet af PricewaterhouseCoopers, er 

afsnittet ”Auditor Commentary”. PricewaterhouseCoopers erklæring er en ”blank” revisionserklæring, men 

som følge af IAASB’s erklæringsforslag kommer revisionserklæringen nu til at indeholde kommentarer i 

”Auditor Commentary”, som følge af den nedsatte tærskel. Således er ovenstående fire punkter, gennemgået i 

afsnit 7.2.2.1-7.2.2.4 tilføjet revisionserklæringen for at give regnskabsbruger en større indsigt i årsrapporten 

og revisionen heraf. Det er interessant for vores afhandling at kunne delkonkludere, at anvendelse af IAASB’s 

erklæringsforslag medfører, at der medtages ”supplerende oplysninger” (i form af kommentarer i ”Auditor 

Commentary”) i en revisionserklæring, der efter den nuværende regulering er ”blank” – altså uden 

supplerende oplysninger eller modifikationer til konklusionen. 

Afsnittet med ansvarsfordeling er uændret, mens afsnittet ”Other Information” er udeblevet i vores 

revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag, idet dansk lovgivning i 

form af erklæringsbekendtgørelsen bestemmer, at udtalelse om ledelsesberetningen skal fremgå af sit eget 

afsnit med tilhørende overskrift, som tidligere redegjort for. 

7.3 Cimber Sterling Group A/S 
Cimber Sterling Group A/S (”Cimber”) er et tidligere dansk flyselskab, som i slutningen af 2009 gennemførte 

en børsnotering og blev optaget til på Københavns Fondsbørs. Trods en stigende omsætning oplevede 

selskabet de senere år et faldende resultat, hvor årets resultat for de seneste tre regnskabsår var negativt. 

Dette medførte, at selskabets egenkapital ved årsafslutningen af regnskabsåret 2010/11 var tabt og selskabets 

likviditet var kritisk. I starten af regnskabsåret 2011/12 foretog selskabet en kapitaltilføjelse på DKK 165 

mio., hvilket betød, at selskabets nye hovedaktionær var Investeringsselskabet Mansvell Enterprises Ltd. 

Endnu et skuffende regnskabsår i 2011/12 betød, at selskabet hurtigt tabte egenkapitalen igen94, og den 3. 

maj 2012 indleverede selskabet konkursbegæring som følge af, at hovedaktionæren ikke længere ønskede at 

støtte selskabet økonomisk. 

I forbindelse med anvendelse af IAASB’s erklæringsforslag på praktiske eksempler har Cimber særlig 

relevans for vores afhandling, da der i revisionserklæringen i forbindelse med revisionen af 

koncernregnskabet og årsregnskabet (”årsrapporten”) er indarbejdet en supplerende oplysning vedrørende 

forhold i regnskabet, herunder med henvisning til ledelsens aflæggelse af årsrapporten under forudsætning 

for fortsat drift, hvilket vil medføre en ændring i revisionserklæringen ifølge IAASB’s erklæringsforslag i 

afsnittet vedrørende fortsat drift. Som følge af selskabets finansielle stilling og kompleksitet er det vores 

forventning, at koncernregnskabet og årsregnskabet indikerer forhold, som bør oplyses i afsnittet ”Auditor 

Commentary”.  

                                                             
94 Cimber Sterling Group A/S’ selskabsmeddelelse nr. 50 – formandens indlæg på ekstraordinær generalforsamling den 
24. april 2012 
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7.3.1 Gennemgang af årsrapporten for 2010/11 
Cimbers senest aflagte årsrapport er for regnskabsåret 2010/11, hvilket dækker perioden 1. maj 2010 – 30. 

april 2011. Som følge af selskabet konkurs i 2012 har ledelsen ikke aflagt en årsrapport for regnskabsåret 

2011/12. Selskabets revisor, KMPG, har som nævnt ovenfor tilføjet en supplerende oplysning vedrørende 

forståelse af regnskabet med henvisning til ledelsens forudsætninger for fortsat drift beskrevet i 

koncernregnskabets note 2. 

Ved gennemgang af Cimbers årsrapport fremgår der tydelige indikationer på, at der eksisterer usikkerhed om 

selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabet har pr. 30. april 2011 tabt egenkapitalen (DKK -26 mio.), 

hvilket er en forringelse af egenkapitalen på DKK 213 mio. i forhold til regnskabsåret for 2009/10, svarende 

til årets resultat for regnskabsåret 2010/11. De likvide beholdninger er faldet med DKK 42 mio. i forhold til 

forrige regnskabsår og udgør pr. 30. april DKK 15 mio. Dette på trods af, at modtaget forudbetalinger fra 

kunder udgør DKK 277 mio. Den samlede værdipapirbeholdning, klassificeret som kortfristet aktiv, udgør pr. 

30. april 2011 DKK 4 mio. Det fremgår dog af koncernregnskabets note 21, at størstedelen af denne 

beholdning er deponeret til sikkerhed for medarbejderobligationer, hvorfor der er tale om ikke tilgængelig 

likviditet. Selskabets ledelse oplyser endvidere i koncernregnskabets note 2, at det samlede 

likviditetsberedskab blot udgør DKK 1 mio., herunder dels likvide midler og uudnyttet tegningsret i 

kreditinstitut. 

Det kan i koncernregnskabet ses, at den likvide beholdning ikke harmonerer med koncernens kortfristede 

gældsforpligtelser, herunder kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter, der pr. 30. april 2011 samlet 

udgør DKK 123 mio. Kortfristede gældsforpligtelser består, foruden gæld til kreditinstitutter, af gæld til 

leverandører af varer og tjenesteydelser, DKK 195 mio. og anden gæld, DKK 130 mio. I koncernregnskabets 

note 26 oplyser ledelsen, at overforfaldne kreditorer pr. 30. april 2011 ca. udgør DKK 100 mio., hvoraf der er 

indgået betalingsaftaler med en væsentlig del af kreditorerne. 

Ses ovenstående nævnte forhold isoleret, vil disse ikke nødvendigvis betyde, at der foreligger usikkerhed om 

evnen til at forsætte driften, men ved sammenholdelse er disse klare indikatorer på, at usikkerheden 

eksisterer.  

7.3.2 Identificerede forhold, som bør oplyses i IAASB-erklæringen 
I forbindelse med vores gennemgang af årsrapporten for Cimber, herunder koncernregnskabet, 

årsregnskabet og ledelsesberetningen, har vi identificeret nedenstående forhold, som efter vores opfattelse 

bør oplyses i IAASB-erklæringen. Vores forslag til en revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med 

IAASB’s erklæringsforslag er vedlagt afhandlingen i bilag 5. 

1. Usikkerhed om fortsat drift. 

2. Materielle anlægsaktiver, herunder særligt flyflåden. 

3. Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser og varer. 
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4. Måling og indregning af udskudt skat. 

Udvælgelse af ovenstående forhold, som efter vores mening bør omtales i forbindelse med afgivelse af en 

revisionserklæring i overensstemmelse med IAASB’s forslag, er, som tidligere nævnt, udelukkende baseret på 

vores gennemgang af årsrapporten for regnskabsåret 2010/11. Identificerede forhold er nærmere beskrevet 

nedenfor. 

7.3.2.1 Usikkerhed om fortsat drift 

I forbindelse med vores gennemgang af Cimbers årsrapport for regnskabsåret 2010/11 har vi identificeret 

flere forhold, som kan indikere usikkerhed om selskabets fortsatte drift, herunder de forhold beskrevet i 

afhandlingens afsnit 7.3.1. Som nævnt ovenfor indeholder KPMG’s revisionserklæring på årsrapporten en 

supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet. Det er vores vurdering, at forholdet vil medføre en 

modificering i en revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag i 

afsnittet ”Going Concern”. Det er vores vurdering, at formuleringen i afsnittet vil være identisk med 

hovedparten af KPMG’s formulering i den supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet, jf. bilag 6. 

Det er endvidere vores vurdering, at afsnittet bør indeholde yderligere følgende formulering, jf. bilag 5: 

”Uden at modificere vores konklusion henviser vi til egenkapitalopgørelsen i koncernregnskabet, der viser, 

at selskabet har en negativ kapital, primært som følge af et realiseret underskud efter skat udgørende DKK 

213 mio. for regnskabsåret 2010/11. Disse omstændigheder sammenholdt med andre forhold, som anført i 

note 22, indikerer, at der foreligger en betydelig usikkerhed om koncernens evne til at fortsætte driften.” 

I lighed med IAASB’s forslag til modificering af afsnittet vedrørende fortsat drift ved identificering af 

betydelig usikkerhed om fortsat drift95 har vi indledt afsnittet med henvisning til identificerede indikationer 

på betydelig usikkerhed for fortsat drift. Såfremt selskabets egenkapital er tabt på balancedagen vil nogle 

regnskabsbrugere ofte være af den opfattelse, at dette ligger til grund for den betydelige usikkerhed om 

fortsat drift, hvilket ikke bør vurderes som et enkeltstående element i den forbindelse. Der er derfor vores 

vurdering, at henvisningen vil hjælpe regnskabsbruger med at forstå, hvilke yderligere forhold, som ligger til 

grund for betydelig usikkerhed for fortsat drift.  

Afslutningsvis er oplysningen om den ikke eksisterende garanti fra revisor om selskabets fortsatte drift 

modificeret med teksten: 

”Da alle fremtidige begivenheder og forhold ikke kan forudses, er denne erklæring ikke en garanti for, at 

selskabet vil eller ikke vil have evnen til at fortsætte driften.”  

Modificeringen er foretaget for også at fremhæve, at afsnittet blot er en oplysning om forhold, som medfører 

betydelig usikkerhed om selskabets fortsatte drift, men ikke er en garanti for, at selskabet ikke har evnen til 

at fortsætte driften. 

                                                             
95 IAASB’s Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 36, appendix 2 
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7.3.2.2 Flyflåden 

Koncernens samlede aktiver udgør i alt DKK 968 mio., hvoraf DKK 521 mio. består af koncernens flyflåde. 

Grundet flådens væsentlighed for koncernregnskabet og usikkerheden ved ledelsens regnskabsmæssige skøn, 

herunder den af ledelsen foretagne nedskrivningstest, er det vores vurdering, at forholdet bør omtales ved 

anvendelse af IAASB’s erklæringsforslag. Vores forslag til afsnittet i ”Auditor Commentary” er formuleret 

således: 

”Koncernens flyflåde udgør pr. 30. april 2011 DKK 521 mio. Vi henviser til koncernregnskabets note 35, 

hvori ledelsen har redegjort for anvendte forudsætninger i forbindelse med foretaget nedskrivningstest 

heraf, hvilket er et komplekst regnskabsmæssigt skøn. I forbindelse med vores revision af 

koncernregnskabet har vi gennemgået den af ledelsen udarbejdede nedskrivningstest, herunder 

forudsætningerne nævnt i note 35. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor vi 

kan tilknytte os ledelsens værdiansættelse af flyflåden.”  

For at gøre regnskabsbruger opmærksom på usikkerheden ved ledelsens regnskabsmæssige skøn i 

forbindelse med værdiansættelse af flåden henviser vi til koncernregnskabets note 35, hvori ledelsen redegør 

for den foretagne nedskrivningstest. Ledelsen redegør yderligere i note 35 for, at flyflådens dagsværdi 

vurderes at udgøre DKK 85 mio. mindre end den regnskabsmæssige værdi pr. 30. april 2011. 

Flyflåden er uden tvivl det største aktiv i Cimbers regnskab og har utvivlsomt interesse for regnskabsbruger 

både på grund af størrelsen alene, og på grund af den vanskelige værdiansættelse heraf. Det er derfor særligt 

interessant for regnskabsbruger også at vide, hvordan revisor har afdækket revisionsrisikoen, idet vi mener, 

at dette vil skabe større tryghed for regnskabsbruger ved dennes vurdering af regnskabet. Idet revisor 

øjensynligt udtrykker en konklusion om, at revisor ingen bemærkninger har til ledelsens værdiansættelse af 

flyflåden, øges gennemsigtigheden af revisionserklæringen og regnskabsbrugers forståelse af revisionen. 

7.3.2.3 Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelse og varer 

Ledelsen redegør i koncernregnskabets note 18 for, at direkte afstemning af tilgodehavender hos 

kreditkortselskaber ikke har været muligt. Ledelsen redegør endvidere for, at indregning af disse 

tilgodehavender baseres på analyser og opgørelser og udlignes ved efterfølgende indbetalinger. Dels grundet 

disse forhold og postens væsentlighed i koncernregnskabet er det er vores vurdering, at afsnittet ”Auditor 

Commentary” bør indeholde en redegørelse for posten, herunder med henvisning til noten samt en 

redegørelse for revisors revisionshandlinger, som afdækker risikoen, og revisors konklusion i tilknytning 

hertil. Vores forslag er i den forbindelse følgende formulering: 

”Koncernens tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser og varer udgør pr. 30. april 2011 DKK 132 mio., 

hvoraf DKK 12 mio. er nedskrevet i forbindelse med hensættelse til tab på debitorer. Vi henviser til 

koncernregnskabets note 18, hvori ledelsen redegør for, at direkte afstemning af koncernens 

tilgodehavender hos kreditkortselskaber ikke har været muligt, hvorfor indregnede tilgodehavender 

baseres på opgørelser og analyser. I forbindelse med vores revision af koncernregnskabet har vi foretaget 

test af debitorernes tilstedeværelse og værdiansættelse ved gennemgang af den af ledelsen foretagne 
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nedskrivning, stikprøvevis indhentelse af eksterne bekræftelser, samt kontrolleret efterfølgende 

indbetalinger for udvalgte debitorer. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger i forhold til 

tilstedeværelsen og værdiansættelsen af koncernens tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser og varer.” 

Ovenstående tilføjelse i revisionserklæringen, mener vi, tilføjer gennemsigtighed og er væsentlig at medtage 

grundet omstændighederne nævnt ovenfor. 

7.3.2.4 Udskudt skat 

Cimbers udskudte skatteaktiv udgør DKK 92 mio., primært som følge af fremførselsberettigede 

skattemæssige underskud.96 I koncernregnskabets note 24 redegør ledelsen for den forventede benyttelse af 

disse underskud, herunder ved påbegyndelse i 2012/13 og fuldt anvendt efter syv år. På trods af den negative 

udvikling i Cimbers resultat97 er det ikke ledelsens forventning, at der er behov for nedskrivning af det 

udskudte skatteaktiv. Som følge af usikkerhed ved den af ledelsen foretaget nedskrivningstest - dels grundet 

selskabets udvikling og dels ledelsens redegørelse for nedskrivningstestens følsomhed, herunder et 

nedskrivningsbehov på DKK 20 mio. ved fald på 1 procentpoint i forventede EBIT-margin - er det vores 

vurdering, at regnskabsbrugers opmærksomhed bør henledes på dette forhold i afsnittet ”Auditor 

Commentary”. Det er vores vurdering, at afsnittet kan formuleres således: 

”Vi henviser til koncernregnskabets note 24, hvori ledelsen redegør for indregning af aktiveret udskudt 

skatteaktiv på DKK 92 mio. Selskabets ledelse har som grundlag for værdiansættelsen foretaget 

nedskrivningstest, som er præsenteret i koncernregnskabets note 35, hvoraf det fremgår, at ledelsen 

forventer, at fremførselsberettigede skattemæssige underskud vil være fuldt udnyttet efter syv år. Som 

nævnt i afsnittet ”koncernens flyflåde” er ledelsens nedskrivningstest et kompleks regnskabsmæssigt skøn, 

hvilket er særligt følsomt over for, at den ventede forbedrede EBIT-margin opnås. Vores revision har ikke 

givet anledning til bemærkninger, hvorfor vi kan tilknytte os ledelsens indregning af skatteaktivet.” 

IFRS stiller ingen krav til, hvornår et skatteaktiv skal være anvendt, men der kræves et stærkere 

revisionsbevis, når der, som i tilfælde med Cimber, har været tre år med negativt resultat og forventet 

underskud i 2011/12, samt en lang forventet benyttelsesperiode. Derfor er der som sådan ikke noget problem 

med indregning af skatteaktivet, men vi mener alligevel en omtale i revisionserklæringen er berettiget, da det 

er usædvanligt at indregne et skatteaktiv i situationer med underskud og forventede fremtidige underskud (i 

2012/2013).  

7.3.3 Ændringer til revisionserklæringen i forhold til KPMG’s erklæring 
Som nævnt i ovenstående afsnit 7.3.1 er der i Cimbers årsrapport tydelige identifikationer på usikkerhed om 

den fortsatte drift, hvilket også ses ved anvendelse af IAASB’s erklæringsforslag i forhold til KPMG’s 

revisionserklæring, udarbejdet efter gældende ISA’er.  I forhold til KPMG’s revisionserklæring er afsnittet om 

fortsat drift en tilføjelse til revisionserklæringen. Vi har i vores erklæringsforslag modificeret afsnittet 

”Fortsat drift”, idet der er usikkerheder behæftet hermed på lige fod med KPMG’s revisionserklæring, som 

                                                             
96 Cimber Sterling Group A/S’s årsrapport – side 56 
97 Cimber Sterling Group A/S’s årsrapport – side 4 
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indeholder en supplerende oplysning. Foruden dette har vi i vores erklæringsforslag beskrevet de 

indikationer for usikkerhed for fortsat drift identificeret i årsrapporten. 

I lighed med erklæringen for Vestas er konklusionsafsnittet stort set identisk, bortset fra at noterne nævnes 

særskilt, samt at indledningen beskrevet i afsnit 6 under analyse af IAASB’s erklæringsforslag er tilføjet. 

”Basis for Opinion” er i vores forslag til en revisionserklæring uændret i forhold til IAASB’s 

erklæringsforslag. Som følge af den nedsatte tærskel ved oplysninger af betydelige forhold indeholder vores 

revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag tre forhold i ”Auditor 

Commentary”. Disse er gennemgået i afsnit 7.3.2.2-7.2.2.4.  

Afsnittet med ansvarsfordeling er uændret, som også beskrevet og set i vores revisionserklæring på Vestas 

Wind Systems A/S. 

7.4 TORM A/S 
TORM A/S (“TORM”) er en stor rederikoncern, der opererer i flere lande, og som har en af verdens største 

flåder inden for både tørlast og tanker. TORM har de seneste år haft faldende resultat, således er resultat før 

skat gået fra USD 804 mio. i 2007 til USD -451 mio. i 201198. Aktiekursen har haft samme negative udvikling 

og er gået fra en kurs på DKK 235 i oktober 2007, til en kurs dags dato (ultimo juli 2012) på DKK 499. 

Regnskabsåret 2011 har været udfordrende for TORM A/S, som har haft problemer med at overholde 

finansieringsaftaler og derfor har indgået aftaler med flere finansieringskilder om henstand. Pr 31. december 

2011 har TORM så store problemer med likviditet og finansiering, at der er usikkerheder om koncernens 

evne til at fortsætte driften. 

TORM er børsnoteret på Københavns Fondsbørs og aflægger således regnskab efter IFRS som godkendt af 

EU og supplerende krav i ÅRL og passer derfor til vores afgrænsning. TORM er interessant i forhold til vores 

afhandling, idet Deloitte har afgivet en revisionspåtegning med manglende konklusion grundet usikkerhed 

om fortsat drift i den først-afgivne revisionserklæring. I denne sammenhæng er det interessant, hvorledes en 

revisionserklæring med manglende konklusion om forhold vedrørende betydelig usikkerhed for fortsat drift 

skal udformes i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag. 

7.4.1 Gennemgang af koncernregnskabet og årsregnskabet 
TORMs ledelse har aflagt to årsrapporter for regnskabsåret 2011, som dækker perioden 1. januar – 31. 

december 2011. Den første årsrapport, aflagt d. 1. marts 2012, indeholder en revisionsekrlæring med 

manglende konklusion og en omtale om, at såfremt TORM forud for generalforsamlingen kan dokumentere, 

at tilstrækkelig finansiering til selskabets fortsatte drift er opnået, og at koncernregnskabet tilpasses, således 

at det reflekteres heri på passende vis, vil revisor tilpasse deres revisionserklæring i overensstemmelse 

hermed. Revisionen er foretaget af Deloitte. 

                                                             
98 TORM A/S’ årsrapport 1. marts 2012 – side 6 
99 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/torm/206623/graf 
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Vi finder ”den første” årsrapport, aflagt d. 1. marts 2012, interessant, idet denne indeholder den manglende 

konklusion, hvorfor denne anvendes i afhandlingen. TORM opnåede finansiering og aflagde derefter en ny 

årsrapport d. 23. april 2012 indeholdende en revisionserklæring med supplerende oplysning om forsat drift.  

Årsrapporten aflagt d. 1. marts 2012 indeholder omfattende beskrivelse af koncernens situation, herunder 

likviditetssituationen. Allerede på første side i årsrapporten indikeres problemer med finansiering via citat 

fra bestyrelsesformanden, samt en opsummering af højdepunkterne fra 2011. Årsrapporten for 2011, aflagt d. 

1. marts 2012, er aflagt under forudsætning af, at den midlertidige henstand, koncernen har fået fra banker 

m.v., forlænges, indtil en afklaring på fremtidig finansiering er opnået. TORMs samlede gæld på USD 1,9 

mia. er således reklassificeret fra langfristet til kortfristet gæld, idet den umiddelbart kan forfalde100. 

Årsrapporten beskriver yderligere, hvorledes nedskrivninger på USD 200 mio. har været nødvendige, og at 

TORMs flåde, baseret på mæglervurderinger, har en markedsværdi på USD 1.797 mio. pr. 31. december 2011, 

hvilket er USD 612 mio. lavere end den nedskrevne regnskabsmæssige værdi101. 

Årsrapporten aflagt d. 1. marts 2012 indikerer derfor på mange områder koncernens store behov for en 

finansieringsplan for at kunne fortsætte driften. 

7.4.2 Identificerede forhold, der bør oplyses i IAASB-erklæringen 
Idet TORMs årsrapport er aflagt med en revisionserklæring med manglende konklusion, vil der i en 

revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag ikke skulle indeholdes 

kommentarer i afsnittet ”Auditor Commentary” på samme måde, som der ikke nævnes supplerende 

oplysninger om forhold i regnskabet efter den nuværende regulering. Grunden hertil er, at såfremt vi 

vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at selskabet er fortsættende, vil dette 

forhold være så gennemgribende, at det vil have betydelig indvirkning på indregningen af eksempelvis 

aktiver m.v. Med andre ord vil regnskabet skulle aflægges efter andre principper, og det giver dermed ingen 

værdi at henvise til forhold i regnskabet, da der er væsentligt gennemgribende forhold, der kan have 

væsentlig effekt herpå. 

I forbindelse med vores gennemgang af årsrapporten for TORM har vi identificeret en række forhold, som 

efter vores mening burde omtales i en IAASB-erklæring, såfremt der ikke var tale om en manglende 

konklusion. Disse forhold, som bør omtales i ”Auditor Commentary” er: 

 Henvisning til note 8 og 9, materielle anlægsaktiver og værdiforringelsestest, samt vores afdækning 

af revisionsrisikoen på værdiansættelsen af skibe og dokningsaktiver 

 Henvisning til ledelsesberetning, balance og note 2 for beskrivelse af forhold vedrørende 

likviditetssituationen og klassificeringen af prioritetsgælden som kortfristet gæld  

 Beskrivelse af forhold vedrørende fortsat drift i fortsat drift-afsnit i revisionserklæringen 

                                                             
100 TORM A/S’ årsrapport 1. marts 2012 – side 4 
101 TORM A/S’ årsrapport 1. marts 2012 – side 7 



Kommende reguleringstiltag og disses indflydelse på 
 revisors rapportering i forhold til børsnoterede selskaber 
 ved betydelige usikkerheder, herunder specifikt betydelig  

usikkerhed for fortsat drift 

Side 85 af 101 
 

 Beskrivelse af, hvorledes periodiseringsrisikoen på omsætningen er afdækket revisionsmæssigt, 

herunder indregning af skæringsrejser 

 Beskrivelse af anvendelse af andre revisorers arbejde – som følge af udenlandske datterselskaber - 

såfremt disse er vurderet væsentlige (”in scope”). 

7.4.2.1 Modificering af revisionserklæringen ved manglende konklusion vedrørende fortsat drift 

IAASB’s erklæringsforslag skal således ved afgivelse af en manglende konklusion modificeres i flere af 

afsnittende. De fleste modificeringer er i høj grad sammenlignelige med modificeringer, der foretages til en 

ISA 700-erklæring (som afgivet af Deloitte), og der er således tale om modificering af afsnittende; 

konklusion, grundlag for konklusion, fortsat drift (som er nyt), og revisors ansvar. 

Afsnittet ”Fortsat drift” er, som tidligere omtalt, et nyt afsnit i revisionserklæringen, og det er interessant at 

analysere, hvorvidt dette afsnit skal modificeres ved afgivelse af en manglende konklusion som følge af 

usikkerhed vedrørende koncernens fortsatte drift. Når vi afgiver en manglende konklusion siger ISA 705, at 

der skal redegøres for, hvorfor der afgives en manglende konklusion under afsnittet ”Grundlag for 

manglende konklusion”. Idet ISA 705 ikke er revideret i IAASB’s erklæringsforslag, fastholdes dette afsnit. 

Således er der to steder, hvor grundlaget teoretisk kan beskrives – nemlig under afsnittet fortsat drift og 

afsnittet grundlag for manglende konklusion. Afsnittet ”Grundlag for konklusion”, som er et standardafsnit i 

IAASB’s erklæringsforslag, modificeres således også i overskriften. IAASB’s erklæringsforslag åbner derfor op 

for muligheden for, at give mere dybdegående oplysninger om usikkerheden, i afsnittet ”Fortsat drift”, som 

også vil ses afspejlet i vores revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s 

erklæringsforslag længere nede, markeret med lilla. 

Afsnittet ”Andre forhold”, som fremgår af Deloittes revisionserklæring har vi placeret på samme vis, som 

Deloitte har i deres erklæring. Vi mener ikke, dette afsnit skal indgå som en del af ”revisionspåtegningen”, og 

mener således, at placeringen efter udtalelse om ledelsesberetningen er passende. 

Vores bud på, hvorledes revisionserklæringen skal modificeres ved afgivelse af manglende konklusion, er 

gengivet i sin fulde længde i bilag 7, og nedenfor har vi fremhævet de to væsentligste afsnit ”Fortsat drift” og 

”Grundlag for manglende konklusion”: 

”Grundlag for manglende konklusion 

Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt under forudsætning af, at TORM A/S vil kunne fortsætte 

driften. Som anført i note 2 i koncernregnskabet afhænger TORM A/S’ evne til at fortsætte driften af, at der 

kan forhandles en omfattende finansierings- og omstrukturerings plan med selskabets banker og andre 

interessenter. Da forhandlingerne ikke er afsluttet på tidspunktet for afgivelsen af vores 

revisionspåtegning, har TORM A/S ikke været i stand til at fremlægge dokumentation for, at tilstrækkelig 

finansiering vil være tilgængelig, og derfor hvorvidt det er sandsynligt, at TORM A/S vil kunne fortsætte 

driften mindst frem til 31. december 2012. 
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Fortsat drift 

Anvendelse af forudsætningen for fortsat drift 

I forbindelse med vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet har vi ikke kunne udtrykke en 

konklusion om, at ledelsens anvendelse af forudsætningen for fortsat drift under udarbejdelsen af 

koncernregnskabet og regnskabet er hensigtsmæssig. 

Betydelige usikkerheder i forbindelse med begivenheder eller forhold, som kan så væsentlig 

tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften 

Vi henviser til koncernregnskabets note 2 og ledelsesberetningens afsnit ”Langsigtet, samlet finansiel 

løsning”, hvori ledelsen redegør for, at koncernens eksisterende låneaftaler er misligholdt, hvorfor TORM 

A/S ikke længere har ubetinget ret til at udskyde afdrag på lånene i mere end 12 måneder. TORM A/S har 

indgået aftale om henstand indtil 1. marts 2012, hvorefter prioritetsgæld og banklån, udgørende USD 1,9 

mia. pr. 31. december 2011, principielt kan kræves indfriet. Ledelsen redegør endvidere for, at såfremt en 

langsigtet samlet finansiel løsning med TORM A/S’ banker og væsentlige ejere af indchartret tonnage ikke 

opnås, vil selskabet ikke være i stand til at fortsætte driften. Værdien af TORM A/S’s aktiver, forpligtelser 

og ikke balanceførte poster vil i et sådant scenarie være væsentligt lavere end de regnskabsmæssige 

værdier pr. 31. december 2011. 

Ledelsens ansvar for forhold vedrørende fortsat drift er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit i denne 

erklæring.” 

7.4.2.2 Diskussion af om afgivelse af manglende konklusion er korrekt 

I afsnit 4.5.4.1.3.3 har vi beskrevet i hvilke situationer, der skal afgives manglende konklusion i 

revisionserklæringen, herunder ved tilfælde omhandlende fortsat drift. ISA 570.A27 fastslår, at såfremt 

ledelsen tilbageholder informationer, kan det være passende at afgive en revisionskonklusion med 

manglende konklusion. 

Dette er dog ikke tilfældet, da TORMs ledelse ikke har tilbageholdt information. Alligevel har Deloitte afgivet 

en manglende konklusion. Afkræftende konklusion afgives i de tilfælde, hvor revisor har opnået tilstrækkeligt 

og egnet revisionsbevis for et forhold, der er væsentligt og gennemgribende for regnskabet. Det kan derfor 

diskuteres, hvorvidt der skulle have været afgivet en afkræftende konklusion i TORMs årsrapport af 1. marts 

2012. 

Vores holdning er, at der (1) ikke er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at finansieringsaftalen 

er på plads, og derfor for, at koncernen kan fortsætte sine aktiviteter, men lige så væsentligt er der (2) ikke 

opnået bevis for, at koncernen ikke er fortsættende. Afgives en afkræftende konklusion om fortsat drift, må 

det være begrundet i, at regnskabet er aflagt efter et forkert princip, og derfor skulle have været aflagt efter 

realisationsprincippet. Imidlertid er dette ikke tilfældet – idet vi ikke kan konstatere, hvorledes udfaldet af 

finansieringsaftalen bliver. Vi har ikke revisionsbevis for, at selskabet ikke er fortsættende, om end der er 

store indikationer for det. Dette må, efter vores mening, være argumentationen for den manglende 

konklusion. Omvendt kan vi konstatere, ved et øjebliksbillede den 31. december 2012, at koncernen på 
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tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke har opnået en finansieringsaftale, hvorfor koncernen ud fra dette 

øjebliksbillede ikke kan fortsætte sin aktivitet i 12 måneder fra balancedagen. Såfremt dette er tilfældet, 

skulle vi i stedet afgive en afkræftende konklusion om, at IAS 1.25 ikke er opfyldt – idet der ikke er tale om en 

fortsættende aktivitet, og regnskabet derfor skulle aflægges efter realisationsprincippet, hvormed værdien af 

aktiverne m.v. indregnes efter helt andre principper. 

7.5 Delkonklusion 
Ved anvendelse af IAASB’s erklæringsforslag på casevirksomheder kan vi delkonkludere, at 

oplysningskravene i revisionserklæring i høj grad er ændret til at være mere omfattende. Dette er tydeliggjort 

i anvendelsen af IAASB’s erklæringsforslag på Vestas, hvis årsrapport for 2011 indeholder en ”blank” 

revisionserklæring efter ISA 700. Vores revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s 

erklæringsforslag indeholder således fire forhold i ”Auditor Commentary”, foruden fortsat drift afsnittet og 

den mere uddybende ansvarsfordeling imellem ledelsen og revisor. Det interessante ved anvendelse af 

IAASB’s erklæringsforslag er således, at der i langt støre grad skal oplyses om forhold vedrørende revisionen, 

som f.eks. vores kommentar vedrørende revision af varelager og entreprisekontrakter. 

Cimbers årsrapport for 2011 indeholder en revisionserklæring med supplerende oplysning om usikkerhed for 

fortsat drift. IAASB’s erklæringsforslag indeholder et standardafsnit vedrørende fortsat drift, som i dette 

tilfælde modificeres og angiver, hvor i regnskabet usikkerheden er udtrykt. Der er store ligheder med den 

formulering, der i dag gives i ISA 700-erklæringen. Forskellen til ISA 700-erklæringen er således, at omtalen 

har en mere fremtrædende placering i IAASB-erklæringen, og at der er indeholdt en formulering om, at vi 

ingen garanti giver for, at selskabet er fortsættende. 

Foruden omtalen af betydelig usikkerhed for fortsat drift i Cimbers årsrapport indeholder vores 

revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag også kommentarer i 

”Auditor Commentary”. Således er det ikke udelukkende en ”supplerende oplysning” om fortsat drift, men 

også ”supplerende oplysninger” om andre regnskabs- og revisionsforhold, der nævnes i IAASB-erklæringen. 

Yderligere bekræftes det ved anvendelsen af IAASB’s erklæringsforslag, at der i mange tilfælde er 

overensstemmelse mellem væsentlige revisions- og regnskabsforhold, som bør omtales i ”Auditor 

Commentary”. Dette er udtrykt ved henvisning til, hvor i regnskabet forholdet står beskrevet, samt vores 

efterfølgende beskrivelse af, hvorledes forholdet er afdækket revisionsmæssigt. 

TORMs årsrapport af 1. marts 2012 indeholder en revisionspåtegning med manglende konklusion som følge 

af, at TORM ikke har opnået en finansieringsaftale, der muliggør deres fortsættende drift. IAASB’s 

erklæringsforslag ligner på mange punkter ISA 700-erklæringen men har dog en mere beskrivende karakter, 

idet der i afsnittet fortsat drift foretages henvisning til, hvor i regnskabet ledelsen indikerer forhold 

vedrørende usikkerhed om fortsat drift, foruden afsnittet ”Grundlag for manglende konklusion”, som er 

identisk med ISA 700-erklæringen. Beskrivelsen i afsnittet ”Forsat drift” er endvidere yderligere 

dybdegående end beskrivelsen efter de nuværende ISA’er. 
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Ved vores anvendelse af IAASB’s erklæringsforslag kan vi delkonkludere, at revisionserklæringen bliver mere 

oplysende over for regnskabs- og revisionsmæssige forhold, og omfanget af revisionserklæringen er således 

større. De tre ISA 700-erklæringer fylder mellem 1-2 sider (med forbehold for skriftstørrelser), mens vores 

IAASB-erklæringer fylder ca. 4 sider, på nær når der er tale om manglende konklusion. Regnskabsbruger får i 

denne sammenhæng flere informationer, end hvad den nuværende revisionserklæring lægger op til – i 

forhold til ISA 700, 705 og 706. 

I vores konklusion nedenfor svarer vi på vores problemformulering og kommer med vores vurdering af, 

hvorledes revisionserklæringen er blevet mere oplysende, og om denne mindsker forventningskløften, som er 

dele af de ønsker og tanker, der ligger bag erklæringsforslaget. 
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8. Konklusion 
Fortsat drift er en grundlæggende forudsætning i ethvert årsregnskab aflagt efter IFRS som godkendt af EU 

og supplerende krav i årsregnskabsloven, idet IAS 1 og ÅRL § 13 regulerer dette. Tidshorisonten for, hvor 

længe en virksomhed skal være fortsættende reguleres således i IAS og ISA 570 til 12 måneder efter 

balancedagen. 

Ledelsen har ansvaret for at aflægge årsrapporten. Både ÅRL og IFRS kræver, at ledelsen løbende vurderer 

virksomhedens evne til at fortsætte driften. Såfremt ledelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 

vurderer, at der er usikkerheder om fortsat drift, skal dette udtrykkes i ledelsesberetningen, jf. ÅRL § 99. 

Revisors ansvar er således at indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne udtrykke sin 

konklusion om årsregnskabet, og i forhold til fortsat drift er det revisors ansvar at vurdere den af ledelsen 

foretagne vurdering af virksomhedens fortsatte drift. Ved afgivelse af revisionserklæring erklærer revisor sig 

indirekte enig i ledelsens anvendelse af forudsætningen for fortsat drift. Såfremt revisor konstaterer, at der er 

betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal revisor vurdere, hvilken indflydelse 

forholdet vil have på revisionserklæringen – om denne skal indeholde supplerende oplysninger, eller om 

konklusionen skal modificeres. Yderligere stiller ISA 570.16e krav om, at revisor skal indhente skriftlige 

udtalelser fra den daglige ledelse, såfremt der er betydelig tvivl om virksomhedens evne til at forsætte driften, 

hvilket indeholdes i ledelsens regnskabserklæring, som reguleres i ISA 580. Ifølge den nuværende 

revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med ISA 700 er revisors erklæring om ledelsens 

anvendelse af forudsætningen for fortsat drift ikke direkte nævnt i revisionserklæringen – dette vil blive 

ændret, såfremt IAASB’s erklæringsforslag bliver indført i dets nuværende form. 

Revisionserklæringen reguleres i ISA 700 og erklæringsbekendtgørelsen og er en erklæring med høj grad af 

sikkerhed. Supplerende oplysninger reguleres i ISA 706 og erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, der 

tilsammen angiver tre typer af supplerende oplysninger, navnlig (1) supplerende oplysning vedrørende 

forståelse af regnskabet, (2) supplerende oplysninger om forståelse af revisionen og (3) supplerende 

oplysning om andre forhold. Supplerende oplysninger kan optræde flere gange i samme 

revisionserklæringen, men kan aldrig gå i stedet for et forbehold. Modifikationer til revisionserklæringen 

reguleres i ISA 705 og erklæringsbekendtgørelsen § 6. Revisor kan således tage forbehold, afgive en 

afkræftende konklusion eller afgive en manglende konklusion i sin revisionserklæring, alt efter forholdets 

karakter. Fælles for supplerende oplysninger og modifikationer til revisionserklæringen er bl.a., at de alle 

skal kommunikeres til den øverste ledelse via revisionsprotokollen. 

Revisionsprotokollen anvendes til kommunikation med den øverste ledelse og er et internt dokument, 

modsat revisionserklæringen, som afgives direkte i årsrapporten. ISA 260 og RL §§ 20-21 regulerer 

kommunikation med den øverste ledelse. Revisionsprotokollen er i sin indpakning et dansk fænomen. Hvis 

der er konstateret betydelige usikkerheder for forsat drift, skal revisor rapportere dette i revisionsprotokollen 

ved at gengive den supplerende oplysning eller modifikation til konklusionen, der er foretaget i 

revisionserklæringen. 
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Europa-Kommissionen og IAASB udfordrer revisionserklæringen da det i skrivende stund diskuteres, 

hvorvidt revisors rapportering, navnlig i revisionserklæring, kan forbedres. Europa-Kommissionen har 

således udarbejdet et forslag til en forordning vedrørende bl.a. revisors rapportering ved revision af PIE-

virksomheder. Forordningen behandler både rapportering til revisionsudvalget og rapportering i 

revisionserklæringen og indeholder uddybende krav i forhold til de nuværende ISA’er. Et væsentligt krav til 

revisionserklæringen ifølge Europa-Kommissionens forordning er, at revisor altid skal rapportere i sin 

revisionserklæring om virksomhedens evne til at fortsætte driften. IAASB har med baggrund i Europa-

Kommissionens forslag til en ny forordning, samt forskning foretaget af IAASB siden 2006 udarbejdet et 

konsultationspapir indeholdende et erklæringsforslag. Erklæringsforslaget er et udtryk for regnskabsbrugers 

efterspørgsel efter en revisionserklæring der er mere gennemsigtig, og som skal hjælpe regnskabsbruger til at 

navigere gennem mere og mere komplekse regnskaber og til at fremhæve de områder, hvor revisors indsats 

har været størst. IAASB lægger i deres konsultationspapir vægt på, at den nye revisionserklæring skal kunne 

anvendes internationalt og skal skabe værdi for regnskabsbruger ved at være mere gennemsigtig omkring 

centrale forhold i regnskabet, samt revisionen heraf – ved samtidig fastholdelse af det nuværende omfang af 

en revision i overensstemmelse med ISA’erne.  

I vores analyse af erklæringsforslaget har vi konstateret, at store dele af revisionserklæringens indhold og 

omfang vil blive ændret. Revisionserklæringen bliver således langt mere omfangsrig og oplysende i forhold til 

ISA 700-erklæringen – især som følge af nye afsnit i revisionserklæringen og den udvidede beskrivelse af 

revisors ansvar. Opbygningen i IAASB’s erklæringsforslaget er væsentligt ændret, således at afsnit med størst 

betydning for regnskabsbruger fremhæves - konklusionen er derfor det første afsnit i erklæringsforslaget. 

IAASB’s erklæringsforslag indeholder følgende nye afsnit: ”Basis for Opinion”, ”Going Concern”, ”Audit 

Commentary” og ”Other Information”. 

”Going Concern”-afsnittet er et helt nyt afsnit og er medtaget på grund af et ønske om en formindskelse af 

forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger og på grund af den økonomiske krises fokus på 

revisors rolle i forbindelse med kriseramte virksomheder. Afsnittet skal altid medtages, uanset om der 

foreligger betydelig usikkerhed for fortsat drift eller ej, som også fremhævet i Europa-Kommissionens 

forordning artikel 22 punkt 2l. Afsnittet er således yderst væsentligt i sammenhæng med vores 

problemformulering, idet vi i den nye revisionserklæring altid skal udtrykke, at vi vurderer ledelsens 

anvendelse af forudsætningen for forsat drift hensigtsmæssig, hvilket er en markant ændring til 

revisionserklæringen i forhold til ISA 700. Vi synes endvidere, det er værd at fremhæve, at afsnittet afsluttes 

med en formulering om, at revisionserklæringen ikke er en garanti for selskabets evne til at fortsætte driften, 

hvilket i stor grad bidrager til formindskelse af forventningskløften. 

Et andet væsentligt afsnit, som er helt nyt i revisionserklæringen er afsnittet ”Auditor Commentary”. 

Afsnittet er et essentielt bidrag til en mere oplysende revisionserklæring, der tilføjer gennemsigtighed og 

bidrager til en bedre forståelse af regnskabet og revisionen heraf. Afsnittet erstatter supplerende oplysninger, 

som vi kender fra ISA 706 i dag, og nedsætter tærsklen for, hvornår der skal afgives kommentarer til 

regnskabet eller revisionen. Således skal vi i den nye revisionserklæring beskrive forhold i ”Auditor 
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Commentary” når vi har identificeret forhold af særlig regnskabs- eller revisionsmæssig interesse for 

regnskabsbruger.  

Vores anvendelse af IAASB’s erklæringsforslag på casevirksomheder har således tydeliggjort denne lavere 

tærskel eks. ved anvendelse af erklæringsforslaget på Vestas. Vestas’ årsregnskab indeholder en ”blank” ISA 

700-erklæring, mens vores revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s 

erklæringsforslag indeholder fire forhold i ”Auditor Commentary” foruden afsnittet om fortsat drift. Også ved 

anvendelse af erklæringsforslaget på Cimber kom vi frem til en revisionserklæring, der indeholder flere 

forhold omtalt i ”Auditor Commentary” foruden modifikationen af afsnittet ”Fortsat drift”, som også kan ses 

som en supplerende oplysning. 

En anden interessant erfaring vi fik ved anvendelse af IAASB’s erklæringsforslag på casevirksomhederne var, 

at der i flere tilfælde er overensstemmelse mellem væsentlige revisions- og regnskabsforhold, som bør 

nævnes i ”Auditor Commentary”. Dette har i vores revisionserklæringer resulteret i, at der i flere tilfælde i 

”Auditor Commentary” er henvist til en note i regnskabet og derefter beskrevet, hvordan vores revision har 

afdækket risikoen/det fremhævede forhold. 

Revisionserklæringen på TORM indeholder en manglende konklusion som følge af væsentlige usikkerheder 

for selskabets fortsatte drift. Ved anvendelse af IAASB’s erklæringsforslag erfarede vi, at erklæringsforslaget 

lægger op til og muliggør en mere dybdegående beskrivelse af usikkerhederne for forsat drift, idet IAASB-

erklæringen ud over afsnittet ”Grundlag for manglende konklusion”, som også er indeholdt i ISA 700-

erklæringen, også indeholder ”Fortsat drift”-afsnittet, som gør det muligt for revisor at beskrive mere 

detaljeret, hvad der har gjort udslaget for den betydelige usikkerhed. Således indeholder vores 

revisionserklæring udarbejdet i overensstemmelse med IAASB’s erklæringsforslag både afsnittet ”Grundlag 

for manglende konklusion”, men også den dybere beskrivelse i afsnittet ”Fortsat drift”, som kan sidestilles 

med en supplerende oplysning. 

Ud fra vores analyse og anvendelse af IAASB’s erklæringsforslag kan vi konkludere, at revisors rapportering 

af betydelige usikkerheder, herunder specifikt betydelig usikkerhed for fortsat drift, ændres væsentligt, og 

revisionserklæringen i denne sammenhæng bliver mere oplysende. Som følge heraf bliver omfanget af 

revisionserklæringen i naturlig tilknytning hertil også større – især som følge af afsnittet ”Auditor 

Commentary”. Afsnittet ”Auditor Commentary” er en væsentlig forbedring af revisionserklæringen i forhold 

til regnskabsbrugers ønske om en revisionserklæring, der er mere oplysende og vejledende til 

regnskabsbrugers forståelse af årsregnskabet og revisionen heraf. Der er flere elementer i IAASB’s 

erklæringsforslag, der er med til at formindske forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger – 

eksempelvis afsnittet ”Fortsat drift”, der ikke udtrykker en garanti for virksomhedens fortsatte drift, samt 

afsnittet vedrørende ledelsens ansvar i forbindelse med fortsat drift. 

Om den udvidede beskrivelse af revisors ansvar er en forbedring eller ej kan diskuteres og afhænger 

formentligt også af, hvem regnskabsbruger er. Vi mener ikke, at afsnittet er en forbedring, idet afsnittet blot 

er en beskrivelse af ISA’erne, hvilket kan være svært at forstå for regnskabsbruger. Regnskabsbruger vil 
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formentligt have tendens til at læse afsnittet første gang denne præsenteres for det og så fremover springe 

afsnittet over, da der er tale om en standardtekst. 
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9. Perspektivering 
IAASB’s første konsultationspapir blev udsendt i maj 2011 og er bl.a. baseret på forskning tilbage fra 2006. 

Det er IAASB’s forventning, at de reviderede revisionsstandarder, herunder en ny revisionserklæring, 

endeligt kan godkendes i juni 2014102, hvilket vil være tre år efter det første konsultationspapir blev udsendt. 

Den lange behandlingstid af omskrivning af revisionsstandarderne er et udtryk for, at der er tale om et 

følsomt emne – samtidig vil omskrivningen ramme alle revisioner verden over, hvilket stiller store krav til 

præcisering af formkrav, indhold, formuleringer m.v.  

I forbindelse med udarbejdelsen af vores afhandling har vi erfaret, at IAASB er godt på vej mod en forbedret 

revisionserklæring. 

Såfremt IAASB’s erklæringsforslag bliver indført, vil vi i langt højere grad se supplerende oplysninger i form 

af forhold omtalt i ”Auditor Commentary”-afsnittet i revisionserklæringen. Særligt er det interessant, at vi 

ved udarbejdelsen af vores afhandling konstaterede, at omfanget af supplerende oplysninger vedrørende 

forståelse af revisionen, ved anvendelse af erklæringsforslaget på casevirksomhederne, var langt større, end 

hvad der ses i dag. Supplerende oplysninger vedrørende revisionen bliver således en naturlig del af 

revisionserklæringen, idet vi formoder, at der ved en revision af PIE-virksomheder altid vil forekomme 

revisionsområder med betydelige risici eller med betydning for regnskabsbrugers forståelse. I dag er den 

mest almindelige anvendelse af supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen den situation, 

hvor vi ikke har revideret sammenligningstallene, som også nævnt tidligere i vores afhandling. 

Formuleringen af forhold i ”Auditor Commentary” bliver en af de udfordringer, revisorer kommer til at stå 

overfor, såfremt erklæringsforslaget indføres i dets nuværende form. Ved udarbejdelse af vores 

revisionserklæringer på casevirksomhederne havde vi således lange drøftelser om udformningen af og 

indholdet i oplysningerne omtalt i ”Auditor Commentary”. Vores drøftelser gik bl.a. på, hvor meget af en 

note, der skal gengives i ”Auditor Commentary” ved henvisning til denne, og om vurderingen af, hvorfor 

forholdet er væsentligt, bør beskrives i revisionserklæringen. Drøftelserne gik desuden på, om vi, som man 

ofte ser i dag, skal gengive størstedelen af noten, eller om det er mere hensigtsmæssigt blot at lave en kort 

henvisning. Yderligere drøftede vi, hvorledes vi ved afgivelse af oplysninger om, hvordan vi revisionsmæssigt 

har afdækket en risiko, skal medtage samtlige revisionshandlinger eller blot de væsentlige, samt hvorvidt vi 

skal afgive en konklusion i forlængelse heraf i samme afsnit i ”Auditor Commentary”. Drøftelserne gik især 

på, at vi indirekte via afgivelse af revisionserklæringen erklærer os enige i ledelsens behandling af 

forholdende, men vi blev dog hurtigt enige om, at det virker naturligt og fremmer pålideligheden, at vi som 

revisor konkluderer på forhold af revisionsmæssig karakter i sammenhæng til afsnittet, hvor 

revisionshandlingerne er beskrevet. 

Yderligere ser vi udfordringer i forbindelse med revisors tavshedspligt. Revisor skal ved afgivelse af forhold i 

”Auditor Commentary” være obs. på, ikke at afgive oplysninger i revisionserklæringen, som kan være direkte 

i strid med dennes tavshedspligt. Eksempelvis omtale af svagheder i virksomhedens kontrolmiljø. 

                                                             
102 IAASB Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report – side 2 
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Mindskning af tærsklen for hvornår forhold medtages i ”Auditor Commentary” medfører, at afsnittet kan 

blive meget omfangsrigt og derfor kan væsentlige forhold gå tabt i mængden af informationer medtaget i 

afsnittet.  

Ved gennemgang af årsrapporterne for casevirksomhederne var det interessant at se, at det ikke var de 

samme forhold vi (opgaveskrivere) havde identificeret som værende værdiskabende og betydelige for 

regnskabsbrugers interesse, og som dermed skal medtages i ”Auditor Commentary”. Dette vidner om et 

markant behov for vejledning til afsnittet ”Auditor Commentary”, såfremt IAASB vælger at fastholde afsnittet 

i dets nuværende form. Der er behov for vejledning, idet der bør være en form for ensartning af, hvornår et 

forhold skal medtages i ”Auditor Commentary”. Det vil altid være revisors professionelle vurdering, hvornår 

et forhold er værdiskabende og betydeligt for regnskabsbruger, hvorfor opgaven at udarbejde en vejledning 

eller en standard for, hvornår der skal medtages forhold i ”Auditor Commentary” er svær - måske umulig? 

Sammenligningen kan ske over til vores fastsættelse af væsentlighedsniveau i en given revision. Satte vi os 

begge for at beregne væsentlighedsniveauet på eksempelvis Vestas for revisionen for 2012, ville vi med stor 

sandsynlighed ikke komme frem til præcis den samme størrelse af væsentlighedsniveau. Dette skyldes vores 

forskellige professionelle skøn, erfaring med kunden m.v. Vi mener, dette kan overføres direkte til ”Auditor 

Commentary” – som vil indeholde den samme grad af professionelt skøn. 

Vi har i denne forbindelse diskuteret, hvorledes revisor i sin revisionserklæring efter IAASB’s 

erklæringsforslag bør medtage oplysninger om en nedskrivningstest, der ligger lige på grænsen til at være for 

optimistisk. Eksempelvis, at revisor erklærer sig overordnet enig i indregning af den regnskabspost, som 

nedskrivningstesten vedrører og samtidig beskriver, at der en tendens til, at nedskrivningstesten bygger på 

optimistiske forudsætninger. Dette vil uden tvivl være oplysende for regnskabsbruger, men vil det være 

hensigtsmæssigt? 

Vi ser også, at der er sandsynlighed for, at ”Auditor Commentary” kan blive standardtekst, som derfor med 

tiden mister værdien. Eksempelvis vil vores gennemgang af nedskrivningstest formentligt altid være 

væsentlig at omtale i ”Auditor Commentary”, hvorfor teksten bliver standard, og investor derfor ikke læser 

afsnittet, medmindre detaljeringsgraden for ”Auditor Commentary” sættes højt. Yderligere vil virksomheden 

stadig have mulighed for at præge omfanget af og indholdet i forhold nævnt i ”Auditor Commentary”, da der 

er tale om revisors professionelle skøn, og revisorer derfor kan undlade at medtage en ”Auditor 

Commentary”, såfremt der kan findes blot det mindste argument herfor – og ledelsen ikke ønsker forholdet 

nævnt.  

”Auditor Commentary” henvender sig udelukkende til PIE-virksomheder, jf. IAASB’s konsultationspapir side 

10. Hvordan vil revisionserklæringen da udformes på små og mellemstore virksomheder, som er det største 

segment i Danmark? Revisionserklæringen vil for små og mellemstore virksomheder udelukkende være mere 

oplysende som følge af afsnittet ”Going Concern”, men er det udvidede ”Revisors ansvar” afsnit 

hensigtsmæssigt? Som nævnt tidligere mener vi ikke, at et langt standardafsnit om revisors ansvar skaber 
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værdi for regnskabsbruger, hvorfor vi også ser udfordringer i, om revisionserklæringen er givende for små og 

mellemstore virksomheder. 

Vi mener, at det nuværende udkast til en ny revisionserklæring er meget omfattende, som følge af en 

uddybende beskrivelse af revisors ansvar og en mindsket tærskel for afgivelse af supplerende oplysninger i 

”Auditor Commentary”, hvilket medfører en lang og uoverskuelig revisionserklæring. Den uddybende 

beskrivelse af revisors ansvar mener vi ikke er værdiskabende og bør således kortes væsentligt ned i forhold 

til udkastet der fremgår af IAASB’s rapport.  

Grundlæggende mener vi dog, at de nye afsnit er en forbedring af revisionserklæring, såfremt disse anvendes 

korrekt – herunder især anvendelsen af afsnittet ”Auditor Commentary” er af stor betydning for om der 

skabes værdi for regnskabsbruger, hvilket som tidligere nævnt formentligt kræver vejledning fra IAASB. 

Omtale af fortsat drift direkte i erklæringen er en forbedring af revisionserklæringen, herunder at ledelsens 

ansvar for fortsat drift fremhæves, og at sætningen fra ISA 570.7 nævnes – at vores erklæringen ikke er en 

garanti for virksomhedens fortsatte drift.  

Udviklingen i og den endelige fastlæggelse af en ny revisionserklæring vil være spændende at følge. Der er 

stadig en del udfordringer i forbindelse med færdiggørelsen af revisionserklæringen, og det bliver således 

interessant at se, hvordan disse udfordringer løses, og hvordan den endelige udformning af 

revisionserklæring bliver i 2014.  
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Bilag 1 – IAASB’s erklæringsforslag

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To the Shareholders of ABC Company [or Other Appropriate Addressee]

Report on the Financial Statements

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, (or give a true

and fair view of) the financial position of ABC Company (the Company) as at December 31, 20x1, and (of) its

financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial

Reporting Standards (IFRSs). The financial statements comprise the statement of financial position as at

December 31, 20x1, the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of

cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant

accounting policies and other explanatory information.

Basis for Opinion

We have audited the accompanying financial statements in accordance with International Standards on

Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s

Responsibility section of our report. In performing our audit, we complied with relevant ethical requirements

applicable to financial statement audits, including independence requirements. We believe that the audit

evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Going concern
Use of the Going Concern Assumption

As part of our audit of the financial statements, we have concluded that managements’s1 use of the going

concern assumption in the preparation of the financial statements is approptiate.

Material Uncertainties Related to Events or Conditions that May Cast Significant Doubt on the Company’s
Ability to Continue as a Going Concern

Based on the work we have performed, we have not identified material uncertainties related to events or

conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern that we

believe would need to be disclosed in accordance with IFRSs. Because not all future events or conditions can

be predicted, this statement is not a guarantee as to the Company’s ability to continue as a going concern,

The responsibilities of management with respect to going concern are described in a separate section of our

report.

Auditor Commentary

Without modifying our opinion, we highlight the following matters that are, in our judgment, likely to be

most important to users’ understanding of the audited financial statements or our audit. Our audit

procedures relating to these matters were designed in the context of our audit of the financial statements as a

whole, and not to express an opinion on individual accounts or disclosures.

1 Throughout this illustrative auditor’s report, the term management may need to be replaced by another term that is
appropriate in the context of the legal framework in the particular jurisdiction. For example, those charged with
governance, rather than management, may have these responsibilities.



Outstanding Litigation

The company is exposed to various claims and contingencies in the normal course of business. We draw

attention to Note 9, which describes the uncertainty related to an environmental claim regarding a business

that was sold by the Company in 20xo.

Goodwill

As disclosed in Note 3, in 20x0, the Company acquired a significant operation in [location]. Goodwill

attributable to this acquisition is xxx, which is material to the financial statements as a whole. The annual

impairment test, as described in the Company’s summary of significant accounting policies, is complex and

highly judgmental. Due to the current economic conditions as discussed on page x of Management

Commentary, there is significant uncertainty embedded in the future cash flow projections used in the

impairment calculation. The company performed this testing as at [date]. No impairment was recognized

because the recoverable amount of the unit to which goodwill was allocated marginally exceeded its carrying

value at that date. The Company has disclosed that a decline of Y% in the fair value of this unit would, all

other things being equal, give a rise to an impairment of the goodwill in the future and such an impairment

would have a material negative effect on the Company’s statement of the financial position and statement of

comprehensive income, but would not have impact on its cash flow operations.

Valuation of Financial Instruments

The company’s disclosure with respect to its structured financial instruments is included in Note 5. Due to

the significant measurement uncertainty associated with these instruments, we determined that there was a

high risk of material misstatements of the financial statements related to the valuation of them. As part of

our response to this risk, our firm’s valuation specialists developed an independent range for purposed of

evaluating the reasonableness of management’s fair value estimate, which was determined through its use of

a model. Management’s recorded amount fell within this range.

Audit Strategy Relating to the Recording of Revenue, Accounts Receivable, and Cash Receipts

During the year, the Company implemented a new system to record revenue, accounts receivables, and cash

receipts, which involved the introduction of new accounting software. The new system centralized processes

and related internal control for five of the Company’s seven operation segments. These processes and

controls are significant to our audit of the financial statements because they affect a number of material

financial statement accounts. We discussed the effect of the new system implementation on our audit

strategy with those charged with governance, including our consideration of the work that had been

performed on the new system be the Company’s internal audit function. Our audit strategy included; testing

the effectiveness of the key controls; and testing the transfer of balances to the new accounting ledger.

Involvement of Other Auditors

At our request, other auditors performed procedures on the financial information of certain subsidiaries to

obtain audit evidence in support of our audit. The work of audit firms with which we are constitutes

approximately [percentage of audit measured by, for example, audit hours] of our audit and the work of other

nonaffiliated audit firms constituted approximately [percentage of audit measured by, for example, audit

hours] of our audit. Our responsibilities for the audit are explained in the Auditor’s Responsibility section of

our report.

Other Information

As part of our audit, we have read [clearly identify the specific other information read, e.g., the Chairman’s



Statement, the Business Review, etc.] contained in [specify the document containing the other information,

e.g., the annual report], for the purpose of identifying whether there are material inconsistencies with the

audited financial statements. Based upon reading it, we have not identified material inconsistence between

this information and the audited financial statements. However, we have not audited this information and

accordingly do not express an opinion on it.

Respective Responsibilities of Management, [Appropriate Title for Those Charged with
Governance], and the Auditor
Responsibility of Management and [Those Charged with Governance] for the Financial
Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in

accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the

preparation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or

error. [Those charged wither governance] are responsible for overseeing the Company’s financial reporting

process.

Management’s Responsibilities Relating to Going Concern

Under IFRSs, management is responsible for making an assessment of the Company’s ability to continue as a

going concern when preparing the financial statements. In assessing whether the going concern assumption

is appropriate, management takes into account all available information about the future, which is at least,

but not limited to, twelve months from the end of the reporting period. Under IFRSs, the Company’s

financial statements are prepared on a going concern basis, unless management either intends to liquidate

the Company or to crease trading, or has no realistic alternative but to do so.

IFRSs also require that, when management is aware of material uncertainties related to events or conditions

that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern, management

disclose those uncertainties in the financial statements.

Auditor’s Responsibility

The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a

whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report

that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that the

audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate,

they could reasonably be expected to influence the economic decisions of user taken on the basis of these

financial statements.

As part of our audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional

skepticism through the planning and performing of the audit. We also:

 Identify and assess the risks of material misstatements of the financial statements, whether due to fraud

or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is

sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material

misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve

collusion, forgery, international omissions, misrepresentation, or the override of internal control.

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that

are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the



effectiveness of the Company’s internal control.

 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of entities and business

activities within group to express an opinion on the group financial statements. We are responsible for

the direction, supervision and performance of the group audit engagement and remain solely responsible

for our audit opinion. [Bullet applicable for group audits only]

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates

and related disclosures made by management.

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the

disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a

manner that achieves fair presentation.

 Communicate with [those charged with governance] regarding, among other matters, the planned scope

and timing of the audit, the significant audit findings, and any significant deficiencies in internal control

that we identify during our audit. We also communicate with them regarding all relationships and other

matters that we believe may reasonably be thought to on our independence. [Last sentence for listed

entities only]

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The form and content of this section of the auditor’s report would vary depending on the nature of the

auditor’s other reporting responsibilities prescribed by local law, regulation, or national auditing standards.

Depending on the matters addressed by other law, regulation or national auditing standards, national

auditing standard setters may choose to integrate reporting on these matters with reporting as required by

the ISAs (shown in the Report in the Financial Statements section).

The engagement partner responsible for the audit resulting in this report is [name].

[Signature in the name of the audit firm, the personal name of the auditor, or both, as appropriate for the

particular jurisdiction]

[Address]

[Date]



Bilag 2 – ISA 700 erklæring

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

[Appropriate Addressee]

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of ABC Company, which comprise the statement of
financial position as at December 31, 20x1, and the statement of comprehensive income, statement of
changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply
with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the
financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those
risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal
control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, (or give a true and fair view of)

the financial position of ABC Company as at December 31, 20x1, and (of) its financial performance and its

cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

[Form and content of this section of the auditor’s report will vary depending on the nature of the auditor’s
other reporting responsibilities.]

[Auditor’s signature]

[Date of the auditor’s report]

[Auditor’s address]





Bilag 3 – IAASB erklæring Vestas Wind Systems A/S

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Vestas Wind Systems A/S

Erklæring på regnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at medfølgende koncernregnskab giver et retvisende billede af Vestas Wind System

A/S’ aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter

og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards som godkendt af EU (”IFRS”) og danske oplysningskrav for børsnoterede

selskaber. Koncernregnskabet omfatter balancen pr. 31. december 2011, resultatopgørelse,

egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse pr. 31. december 2011 samt noter til regnskabet, herunder

anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger.

Det er endvidere vores opfattelse, at medfølgende årsregnskab giver et retvisende billede af Vestas Wind

System A/S’ aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og

danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Årsregnskabet omfatter balancen pr. 31. december 2011,

resultatopgørelse og egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2011 samt noter til regnskabet, herunder anvendt

regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger

Grundlag for konklusion

Vi har revideret medfølgende koncernregnskab og årsregnskabet i overensstemmelse med Internationale

Standarder om Revision. Vores ansvar i henhold til disse standarder er beskrevet nærmere i nærværende

erklærings afsnit om revisors ansvar. Under udførelsen af revisionen har vi overholdt etiske krav, der gælder

ved revision af regnskaber, herunder krav til uafhængighed. Det er vores opfattelse, at det opnåede

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke omfattet ”Ikke finansielle hoved- og nøgletal for koncernen”, ”Regnskabspraksis for ikke-

finansielle hoved- og nøgletal” og ”GRI-oversigt” på siderne 7, 32 og 120, hvorom der er afgivet en særskilt

erklæring på side 33.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Fortsat drift
Anvendelse af forudsætningen for fortsat drift

Som del af vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet har vi fundet ledelsens anvendelse af

forudsætningen for fortsat drift under udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet hensigtsmæssig.

Væsentlige usikkerheder i forbindelse med begivenheder eller forhold, som kan så væsentlig tvivl om
selskabets evne til at fortsætte driften

Baseret på vores udførte arbejde har vi ikke identificeret væsentlige usikkerheder relaterende til

begivenheder eller forhold, som kan så væsentlig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften, som vi

mener, skal oplyses i henhold til IFRS og årsregnskabsloven. Da alle fremtidige begivenheder og forhold ikke

kan forudses, er denne erklæring ikke en garanti for selskabets evne til at fortsætte driften.



Ledelsens ansvar for forhold vedrørende fortsat drift er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit i denne

erklæring.

Revisors kommentarer

Uden at tage forbehold skal vi fremhæve følgende forhold, som efter vores opfattelse er væsentlige for

regnskabsbrugers forståelse af det reviderede regnskab eller vores revision. Vores revisionshandlinger i

forbindelse med disse forhold blev udformet som led i vores revision af regnskabet som helhed og ikke med

det formål at afgive en konklusion om enkeltstående regnskabsposter eller oplysninger.

Varebeholdninger

Koncernens varebeholdning udgør pr. 31. december 2011 EUR 2.546 mio. I forbindelse med vores revision af

koncernregnskabet har vi deltaget i selskabets fysiske lageroptælling, herunder gennemgået procedurer for

lageroptællingen og udført stikprøvevis testoptælling, samt indhentet bekræftelser fra tredjemand på

konsignationslagre. Vi har stikprøvevis foretaget pristest af udvalgte lagerbeholdninger, samt gennemgået

den af ledelsen foretagne nedskrivning af varelageret pr. 31. december 2012. Vores revision har ikke givet

anledning til bemærkninger, hvorfor vi kan tilknytte os ledelsens indregning og værdiansættelse af selskabets

varebeholdninger pr. 31. december 2012.

Entreprisekontrakter

Koncernens entreprisekontrakter udgør pr. 31. december 2011 EUR 147 mio. Entreprisekontrakter er

behæftet med væsentlige skøn, hvorfor vi henviser til koncernregnskabets note 2, hvori ledelsen redegør for

indregning og måling. I forbindelse med vores revision af koncernens entreprisekontrakter har vi

stikprøvevist gennemgået væsentlige kontrakter, herunder gennemgået ledelsens opgørelse af

færdiggørelsesgrader, samt stikprøvevist gennemgået direkte omkostninger, indirekte omkostninger og

lønomkostninger tilknyttet de udvalgte kontrakter. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger,

hvorfor vi kan tilslutte os ledelsens indregning af entreprisekontrakter.

Omsætning

Vores konklusion er baseret på arbejde udført af andre revisorer på vores anmodning for at opnå

revisionsbevis til støtte for vores konklusion. Arbejde udført af revisionsfirmaer, som vi er tilknyttet til,

udgjorde ca. x procent af vores revision, og arbejde udført af revisionsfirmaer, som vi ikke er tilknyttet til,

udgjorde ca. x procent af vores revision. Vores ansvar for revisionen er forklaret i afsnittet ”Revisors ansvar” i

revisionserklæringen.

Inddragelse af andre revisorer

Vores konklusion er baseret på arbejde udført af andre revisorer på vores anmodning for at opnå

revisionsbevis til støtte for vores konklusion. Arbejde udført af revisionsfirmaer, som vi er tilknyttet til,

udgjorde ca. x procent af vores revision, og arbejde udført af revisionsfirmaer, som vi ikke er tilknyttet til,

udgjorde ca. x procent af vores revision. Vores ansvar for revisionen er forklaret i afsnittet ”Revisors ansvar” i

revisionserklæringen.

Ledelsens og revisors ansvar
Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med IFRS og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber, 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. Ledelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med selskabets



regnskabsaflæggelsesproces.

Ledelsens ansvar for forhold, der relaterer sig til fortsat drift

I henhold til IFRS er ledelsen ansvarlig for at foretage en vurdering af selskabets evne til at fortsætte driften i

forbindelse med udarbejdelse af regnskabet. Ved vurderingen af, om forudsætningen for fortsat drift er til

stede, skal ledelsen tage al tilgængelig information om fremtiden i betragtning, hvilket vil sige al information

om en periode på mindst 12 måneder efter balancedagen. Selskabets regnskab er i overensstemmelse med

IFRS aflagt baseret på forudsætningen om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt – eller ikke

har andre muligheder end – at likvidere selskabet eller bringe det til ophør.

IFRS stiller yderligere krav til, at såfremt ledelsen er bekendt med væsentlige usikkerheder i forbindelse med

begivenheder eller forhold, der kan så væsentlig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften, skal ledelsen

oplyse disse usikkerheder i regnskabet.

Revisors ansvar

Formålet med vores revision er, at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring, som

indeholder vores konklusion. En høj grad af sikkerhed giver ikke garanti for, at en revision udført i

overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, altid vil opdage væsentlige fejlinformation

når denne eksisterer. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og anses for værende

væsentlig, hvis den, alene eller sammen med anden fejlinformation, med rimelighed kan forventes at have

indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger foretager på baggrund af regnskabet.

I henhold til Internationale Standarder om Revision foretager vi som led i vores revision en faglig vurdering

og bevarer en professionel skepsis ved planlægning og udførelse af revisionen. Endvidere sørger vi for at:

 Identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl, udforme revisionshandlinger, der imødekommer disse risici, og opnå et

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at

opdage væsentlig fejlinformation, der er opstået som følge af besvigelser, er større, end hvis

fejlinformationen er opstået følge af en fejl, da besvigelser kan bestå af både hemmelige aftaler,

dokumentfalsk, forsætlige udeladelser, misvisende oplysninger eller tilsidesættelse af interne

kontroller.

 Opnå en forståelse for den interne kontrol, der er relevant for revisionen, med det formål at udforme

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

en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

 Opnå tilstrækkeligt egnet revisionsbevis for regnskabsoplysninger fra enheder og aktiviteter inden

for koncernen til at kunne udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Revisor er ansvarlig for

vejledning, tilsyn med og udførelse af koncernrevisionen og er eneansvarlig for

revisionskonklusionen.

 Vurdere, om anvendt regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn og

tilknyttede oplysninger er rimelige.

 Vurdere regnskabets samlede præsentation, opbygning og indhold, herunder oplysninger, og om

regnskabet fremstiller underliggende transaktioner og begivenheder på en måde, som giver et

retvisende billede.

 Kommunikere med ledelsen om blandt andet omfang og tidsplan for revisionen, væsentlige

resultater af revisionen, eventuelle væsentlige mangler i intern kontrol, som vi har identificeret i



løbet af revisionen. Vi oplyser endvidere om alle relationer og andre forhold, som vi mener med

rimelighed kan have indflydelse på vores uafhængighed.

Udtalelse om ledelsesberetning

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere

handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund

vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og

årsregnskabet.

Ansvarlige partnere for revisionen, der ligger til grund for denne erklæring, er statsautoriseret revisor Lars

Holtug og statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen.

København, den 8. februar 2012

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lars Holtug Claus Lindholm Jacobsen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor



Bilag 4 – Oprindelig erklæring Vestas Wind Systems A/S





Bilag 5 – IAASB erklæring Cimber Sterling Group A/S

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Cimber Sterling Group A/S

Påtegning på regnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at medfølgende koncernregnskab og årsregnskab giver et retvisende billede af Cimber

Sterling Group A/S’ aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2011 samt af resultatet af selskabets

aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. maj 2010 – 30. april 2011 i overensstemmelse med

International Financial Reporting Standards (”IFRS”) og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter balancen pr. 30. april 2011, totalindkomstopgørelse,

egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse pr. 30. april 2011 samt noter til regnskabet, herunder

anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger.

Grundlag for konklusion

Vi har revideret medfølgende koncernregnskab og årsregnskab i overensstemmelse med Internationale

Standarder om Revision. Vores ansvar i henhold til disse standarder er beskrevet nærmere i nærværende

erklærings afsnit om revisors ansvar. Under udførelsen af revisionen har vi overholdt etiske krav, der gælder

ved revision af regnskaber, herunder krav til uafhængighed. Det er vores opfattelse, at det opnåede

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Fortsat drift
Anvendelse af forudsætningen for fortsat drift

Som del af vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet har vi fundet ledelsens anvendelse af

forudsætningen for fortsat drift under udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet hensigtsmæssig.

Væsentlige usikkerheder i forbindelse med begivenheder eller forhold, som kan så væsentlig tvivl om
selskabets evne til at fortsætte driften

Uden at modificere vores konklusion henviser vi til egenkapitalopgørelsen i koncernregnskabet, der viser, at

selskabet har en negativ kapital, primært som følge af et realiseret underskud efter skat udgørende DKK 213

mio. for regnskabsåret 2010/11. Disse omstændigheder sammenholdt med andre forhold, som anført i note

22, indikerer, at der foreligger en betydelig usikkerhed om koncernens evne til at fortsætte driften. Vi

henviser endvidere til koncernregnskabets note 2 ”Regnskabsmæssige skøn og vurderinger”, herunder

”Kapital- og likviditetsforhold – fortsat drift”, hvor ledelsen redegør for grundlaget for at aflægge

koncernregnskabet og årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift. Det fremgår, at der er truffet aftale

med Mansvell Ltd. om tilførelse af DKK 165 mio. ved en rettet emission. Da alle fremtidige begivenheder og

forhold ikke kan forudses, er denne erklæring ikke en garanti for, at selskabet vil eller ikke vil have evnen til

at fortsætte driften

Ledelsens ansvar for forhold vedrørende fortsat drift er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit i denne

erklæring.



Revisors kommentarer

Uden at tage forbehold skal vi fremhæve følgende forhold, som efter vores opfattelse er væsentlige for

regnskabsbrugers forståelse af det reviderede koncernregnskab og årsregnskab eller vores revision. Vores

revisionshandlinger i forbindelse med disse forhold blev udformet som led i vores revision af

koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed og ikke med det formål at afgive en konklusion om

enkeltstående regnskabsposter eller oplysninger.

Koncernens flyflåde

Koncernens flyflåde udgør pr. 30. april 2011 DKK 521 mio. Vi henviser til koncernregnskabets note 35, hvori

ledelsen har redegjort for anvendte forudsætninger i forbindelse med foretaget nedskrivningstest heraf,

hvilket er et komplekst regnskabsmæssigt skøn. I forbindelse med vores revision af koncernregnskabet har vi

gennemgået den af ledelsen udarbejdede nedskrivningstest, herunder forudsætningerne nævnt i note 35.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor vi kan tilknytte os ledelsens

værdiansættelse af flyflåden.

Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser og varer

Koncernens tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser og varer udgør pr. 30. april 2011 DKK 132 mio.,

hvoraf DKK 12 mio. er nedskrevet i forbindelse med hensættelse til tab på debitorer. Vi henviser til

koncernregnskabets note 18, hvori ledelsen redegør for, at direkte afstemning af koncernens tilgodehavender

hos kreditkortselskaber ikke har været muligt, hvorfor indregnede tilgodehavender baseres på opgørelser og

analyser. I forbindelse med vores revision af koncernregnskabet har vi foretaget test af debitorernes

tilstedeværelse og værdiansættelse ved gennemgang af den af ledelsen foretagne nedskrivning, stikprøvevis

indhentelse af eksterne bekræftelser, samt kontrolleret efterfølgende indbetalinger for udvalgte debitorer.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger i forhold til tilstedeværelsen og værdiansættelsen af

koncernens tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser og varer.

Udskudt skatteaktiv

Vi henviser til koncernregnskabets note 24, hvori ledelsen redegør for indregning af aktiveret udskudt

skatteaktiv på DKK 92 mio. Selskabets ledelse har som grundlag for værdiansættelsen foretaget

nedskrivningstest, som er præsenteret i koncernregnskabets note 35, hvoraf det fremgår, at ledelsen

forventer, at fremførselsberettigede skattemæssige underskud vil være fuldt udnyttet efter syv år. Som nævnt

i afsnittet ”koncernens flyflåde” er ledelsens nedskrivningstest et kompleks regnskabsmæssigt skøn, hvilket

er særligt følsomt over for, at den ventede forbedrede EBIT-margin opnås. Vores revision har ikke givet

anledning til bemærkninger, hvorfor vi kan tilknytte os ledelsens indregning af skatteaktivet.

Ledelsens og revisors ansvar
Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede

i overensstemmelse med IFRS og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber, og for sådan intern

kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et koncernregnskab og årsregnskab,

der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ledelsen er ansvarlig

for at føre tilsyn med selskabets regnskabsaflæggelsesproces.

Ledelsens ansvar for forhold, der relaterer sig til fortsat drift

I henhold til IFRS er ledelsen ansvarlig for at foretage en vurdering af selskabets evne til at fortsætte driften i

forbindelse med udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet. Ved vurderingen af, om

forudsætningen for fortsat drift er til stede, skal ledelsen tage al tilgængelig information om fremtiden i

betragtning, hvilket vil sige al information om en periode på mindst 12 måneder efter balancedagen.



Selskabets koncernregnskab og årsregnskab er i overensstemmelse med IFRS aflagt baseret på

forudsætningen om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt – eller ikke har andre muligheder

end – at likvidere selskabet eller bringe det til ophør.

IFRS stiller yderligere krav til, at såfremt ledelsen er bekendt med væsentlige usikkerheder i forbindelse med

begivenheder eller forhold, der kan så væsentlig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften, skal ledelsen

oplyse disse usikkerheder i regnskabet.

Revisors ansvar

Formålet med vores revision er, at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet

som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en

erklæring, som indeholder vores konklusion. En høj grad af sikkerhed giver ikke garanti for, at en revision

udført i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, altid vil opdage væsentlige

fejlinformation når denne eksisterer. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og anses for

værende væsentlig, hvis den, alene eller sammen med anden fejlinformation, med rimelighed kan forventes

at have indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger foretager på baggrund af

koncernregnskabet og årsregnskabet.

I henhold til Internationale Standarder om Revision foretager vi som led i vores revision en faglig vurdering

og bevarer en professionel skepsis ved planlægning og udførelse af revisionen. Endvidere sørger vi for at:

 Identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udforme revisionshandlinger, der imødekommer disse

risici, og opnå et revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation, der er opstået som følge af besvigelser, er

større, end hvis fejlinformationen er opstået følge af en fejl, da besvigelser kan bestå af både

hemmelige aftaler, dokumentfalsk, forsætlige udeladelser, misvisende oplysninger eller

tilsidesættelse af interne kontroller.

 Opnå en forståelse for den interne kontrol, der er relevant for revisionen, med det formål at udforme

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

en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

 Opnå tilstrækkeligt egnet revisionsbevis for regnskabsoplysninger fra enheder og aktiviteter inden

for koncernen til at kunne udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Revisor er ansvarlig for

vejledning, tilsyn med og udførelse af koncernrevisionen og er eneansvarlig for

revisionskonklusionen.

 Vurdere, om anvendt regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn og

tilknyttede oplysninger er rimelige.

 Vurdere koncernregnskabets og årsregnskabets samlede præsentation, opbygning og indhold,

herunder oplysninger, og om regnskabet fremstiller underliggende transaktioner og begivenheder på

en måde, som giver et retvisende billede.

 Kommunikere med ledelsen om blandt andet omfang og tidsplan for revisionen, væsentlige

resultater af revisionen, eventuelle væsentlige mangler i intern kontrol, som vi har identificeret i

løbet af revisionen. Vi oplyser endvidere om alle relationer og andre forhold, som vi mener med

rimelighed kan have indflydelse på vores uafhængighed.



Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere

handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne

baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

koncernregnskabet og årsregnskabet.

Ansvarlig revisor for revisionen, der ligger til grund for denne erklæring, er statsautoriseret revisor Finn L.

Meyer og statsautoriseret revisors Thorbjørn Bruhn.

Sønderborg, 8. juli 2011

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Finn L. Meyer Thorbjørn Bruhn
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor



Bilag 6 – Oprindelig erklæring Cimber Sterling Group A/S





Bilag 7 – IAASB erklæring TORM A/S

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i TORM A/S

Påtegning på regnskabet

Konklusion

På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for manglende konklusion”,

har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en

revisionskonklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet.

Grundlag for manglende konklusion

Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt under forudsætning af, at TORM A/S vil kunne fortsætte

driften. Som anført i note 2 i koncernregnskabet afhænger TORM A/S’ evne til at fortsætte driften af, at der

kan forhandles en omfattende finansierings- og omstrukturerings plan med selskabets banker og andre

interessenter. Da forhandlingerne ikke er afsluttet på tidspunktet for afgivelsen af vores revisionspåtegning,

har TORM A/S ikke været i stand til at fremlægge dokumentation for, at tilstrækkelig finansiering vil være

tilgængelig, og derfor hvorvidt det er sandsynligt, at TORM A/S vil kunne fortsætte driften mindst frem til 31.

december 2012.

Fortsat drift
Anvendelse af forudsætningen for fortsat drift

I forbindelse med vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet har vi ikke kunne udtrykke en

konklusion om, at ledelsens anvendelse af forudsætningen for fortsat drift under udarbejdelsen af

koncernregnskabet og regnskabet er hensigtsmæssig.

Betydelige usikkerheder i forbindelse med begivenheder eller forhold, som kan så væsentlig tvivl om
selskabets evne til at fortsætte driften

Vi henviser til koncernregnskabets note 2 og ledelsesberetningens afsnit ”Langsigtet, samlet finansiel

løsning”, hvori ledelsen redegør for, at koncernens eksisterende låneaftaler er misligholdt, hvorfor TORM

A/S ikke længere har ubetinget ret til at udskyde afdrag på lånene i mere end 12 måneder. TORM A/S har

indgået aftale om henstand indtil 1. marts 2012, hvorefter prioritetsgæld og banklån, udgørende USD 1,9 mia.

pr. 31. december 2011, principielt kan kræves indfriet. Ledelsen redegør endvidere for, at såfremt en

langsigtet samlet finansiel løsning med TORM A/S’ banker og væsentlige ejere af indchartret tonnage ikke

opnås, vil selskabet ikke være i stand til at fortsætte driften. Værdien af TORM A/S’s aktiver, forpligtelser og

ikke balanceførte poster vil i et sådant scenarie være væsentligt lavere end de regnskabsmæssige værdier pr.

31. december 2011.

Ledelsens ansvar for forhold vedrørende fortsat drift er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit i denne

erklæring.

Ledelsens og revisors ansvar
Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede

i overensstemmelse med IFRS og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber, og for sådan intern

kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et koncernregnskab og årsregnskab,



der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ledelsen er ansvarlig

for at føre tilsyn med selskabets regnskabsaflæggelsesproces.

Ledelsens ansvar for forhold, der relaterer sig til fortsat drift

I henhold til IFRS er ledelsen ansvarlig for at foretage en vurdering af selskabets evne til at fortsætte driften i

forbindelse med udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet. Ved vurderingen af, om

forudsætningen for fortsat drift er til stede, skal ledelsen tage al tilgængelig information om fremtiden i

betragtning, hvilket vil sige al information om en periode på mindst 12 måneder efter balancedagen.

Selskabets koncernregnskab og årsregnskab er i overensstemmelse med IFRS aflagt baseret på

forudsætningen om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt – eller ikke har andre muligheder

end – at likvidere selskabet eller bringe det til ophør.

IFRS stiller yderligere krav til, at såfremt ledelsen er bekendt med væsentlige usikkerheder i forbindelse med

begivenheder eller forhold, der kan så væsentlig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften, skal ledelsen

oplyse disse usikkerheder i regnskabet.

Revisors ansvar

Formålet med vores revision er, at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet

som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en

erklæring, som indeholder vores konklusion. En høj grad af sikkerhed giver ikke garanti for, at en revision

udført i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, altid vil opdage væsentlige

fejlinformation når denne eksisterer. På grund af det forhold, der er beskrevet i grundlag for manglende

konklusion, har vi imidlertid ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan

danne grundlag for vores konklusion

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere

handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne

baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

koncernregnskabet og årsregnskabet.

Ansvarlig revisor for revisionen, der ligger til grund for denne erklæring, er statsautoriseret revisor Anders

Due og statsautoriseret revisors Henrik Kjelgaard.



Andre forhold

Såfremt TORM A/S forud for generalforsamlingen den 23. april 2012 er i stand til at fremlægge

dokumentation for, at tilstrækkelig finansiering er tilgængelig, og at det således er sandsynligt at TORM A/S

vil kunne fortsætte driften mindst frem til 31. december 2012, og at oplysningerne i koncernregnskabet og

årsregnskabet tilpasses, således at dette reflekteres på passende vis, vil vi i årsrapporten, som skal godkendes

på generalforsamlingen, tilpasse vores revisionspåtegning i overensstemmelse hermed.

København, den 1. marts 2012

DELOITTE
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anders Due Henrik Kjelgaard
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor





Bilag 8 – Oprindelig erklæring TORM A/S
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