
 
 

 

Cand.merc.aud.-studiet 

Copenhagen Business School 2012 

Kandidatafhandling 

Afleveringsdato 21. december 2012 

 

 

 

 

IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring  

- og dennes indflydelse på forventnings- og  

forståelseskløften 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Studerende:       

Anne Valsted 

Christina Skou Buhelt Jørgensen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Vejleder: 

Lars Kiertzner 

 

Anslag/antal normsider: 256.280/112,65 



1 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Executive Summary ................................................................................................................................ 5 

1  Indledning ............................................................................................................................................ 7 

1.1 Problemformulering ........................................................................................................................ 8 

1.2 Underspørgsmål .............................................................................................................................. 8 

1.3 Målgruppe ....................................................................................................................................... 9 

1.4 Metode og opgavestruktur ............................................................................................................ 10 

1.5 Kildekritik ..................................................................................................................................... 12 

1.6 Afgrænsning .................................................................................................................................. 13 

1.7 Begrebsfastsættelse ....................................................................................................................... 14 

2  Den uafhængige revisors erklæringer ............................................................................................. 17 

2.1 Uafhængighed ............................................................................................................................... 18 

2.2 Typer af erklæringer ...................................................................................................................... 19 

2.2.1 Revision ................................................................................................................................. 19 

2.3 Udformning af en konklusion om regnskabet ............................................................................... 20 

2.4 Konklusionens form ...................................................................................................................... 22 

2.5 Revisionserklæringen .................................................................................................................... 23 

2.5.1 Modifikationer ....................................................................................................................... 24 

2.5.2 Supplerende oplysninger ........................................................................................................ 26 

2.6 Europa-Kommissionens Grønbog ................................................................................................. 27 

2.6.1 Revisors kommunikation med regnskabsbruger .................................................................... 28 

2.6.2 Revisors arbejde ..................................................................................................................... 30 

2.6.3 Økonomisk uafhængighed ..................................................................................................... 34 

2.6.4 Andre ydelser end revision .................................................................................................... 35 

3  Forventnings- og forståelseskløften ................................................................................................. 37 

3.1 Regnskabsbrugers forventninger................................................................................................... 38 

3.2 Regnskabsbrugers manglende forståelse ...................................................................................... 40 

3.3 Konsekvenser som følge af forventnings- og forståelseskløften .................................................. 41 



2 

 

3.4 Øget fokus på forventnings- og forståelseskløften ....................................................................... 43 

3.5 Konkrete sager .............................................................................................................................. 43 

3.5.1 Nordisk Fjer ........................................................................................................................... 44 

3.5.1.1 Ny lovgivning ................................................................................................................. 46 

3.5.2 Memory Card Technology ..................................................................................................... 46 

4  Delkonklusion .................................................................................................................................... 51 

5  IAASB ................................................................................................................................................ 53 

5.1 IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring ............................................................................... 53 

5.2 Hvad skal ændres? ........................................................................................................................ 53 

5.2.1 Opinion................................................................................................................................... 54 

5.2.2 Basis for opinion .................................................................................................................... 54 

5.2.3 Going Concern ....................................................................................................................... 55 

5.2.4 Auditor Commentary ............................................................................................................. 57 

5.2.5 Other Information .................................................................................................................. 62 

5.2.6 Respective Responsibilities of Management and the Auditor ............................................... 64 

5.2.6.1 Revisors ansvar ............................................................................................................... 64 

5.2.6.2 Den daglige og den øverste ledelses ansvar .................................................................... 65 

5.2.7 Yderligere tiltag for at skabe gennemsigtighed ..................................................................... 65 

5.2.7.1 Offentliggørelse af navnet på den opgaveansvarlige partner .......................................... 65 

5.2.7.2 Etiske krav....................................................................................................................... 65 

5.2.7.3 Inddragelse af andre revisorer ......................................................................................... 66 

6  Europa-Kommissionens forslag til krav i revisors rapportering og sammenligning med 

IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring ..................................................................................... 69 

6.1 Artikel 22, nr. 2, (d) ...................................................................................................................... 69 

6.2 Artikel 22, nr. 2, (e)....................................................................................................................... 70 

6.3 Artikel 22, nr. 2, (h) ...................................................................................................................... 72 

6.4 Artikel 22, nr. 2, (i) ....................................................................................................................... 75 

6.5 Artikel 22, nr. 2, (j) ....................................................................................................................... 77 

6.6 Artikel 22, nr. 2, (m) ..................................................................................................................... 78 

6.7 Artikel 22, nr. 2, (o) ...................................................................................................................... 80 



3 

 

6.8 Artikel 22, nr. 2, (p) ...................................................................................................................... 81 

6.9 Artikel 22, nr. 2, (q) ...................................................................................................................... 82 

6.10 Artikel 22, nr. 2, (r) ..................................................................................................................... 84 

7  Delkonklusion .................................................................................................................................... 87 

8  Improving the Auditor’s Report: IAASB Invitation to Comment ............................................... 89 

8.1 Om IAASB Invitation to Comment .............................................................................................. 89 

8.2 Overall considerations................................................................................................................... 90 

8.3 Auditor Commentary .................................................................................................................... 93 

8.4 Going Concern/Other Information .............................................................................................. 102 

8.5 Clarifications and transparency ................................................................................................... 106 

8.6 Form and structure ...................................................................................................................... 113 

9  Delkonklusion .................................................................................................................................. 121 

10  Konklusion ..................................................................................................................................... 123 

11  Perspektivering.............................................................................................................................. 125 

11.1 Værdien af årsrapporten ............................................................................................................ 125 

11.2 Rapportudkast fra Europaparlamentet ...................................................................................... 126 

11.3 Tiltag, der kan formindske forventnings- og forståelseskløften ............................................... 127 

Litteraturliste ...................................................................................................................................... 129 

 

  



4 

 

  



5 

 

Executive Summary 

Within auditing an expectation-performance gap exists. This gap arises because of the difference 

between the expectations of the financial statement users to auditor’s function and the work that auditor 

has to perform to satisfy generally accepted auditing practice. Furthermore, the financial statement 

users need an overall understanding of auditing and contents in an audit, which makes it difficult for 

financial statements users to read and understand auditor’s report. This is not appropriately, as the 

auditor’s report is the auditor’s only way to communicate with the financial statement users.  

This expectation-performance gap and the financial crisis have led to a demand for improvement of the 

auditor’s report, as it is today. There is a demand for improved communication between the auditor and 

the financial statement users as well as improved transparency regarding material balance sheet items 

and the performed audit.  

Based on this demand the European Commission has proposed Article 22, which contains the 

Commission’s suggestions and requirements to auditor’s report. These suggestions and requirements 

are prepared on the basis of the Commission’s Green Paper from 2010.  

In an invitation to comment IAASB has set out the indicative directions proposed for the future 

auditor’s report. The proposed future auditor’s report contains the following paragraphs: Opinion, Basis 

for Opinion, Going Concern, Auditor Commentary, Other Information and Respective Responsibilities 

of Management and the Auditor. IAASB prefers this ranking. In the proposed future auditor’s report 

IAASB has excluded more of the requirements that the European Commission states in Article 22.  

Interested parties all over the world have sent their views in response to IAASB’s invitation to 

comment. We have chosen some of these responses for analyze in this thesis. 

Based on the mentioned issues we have analyzed and assessed IAASB’s proposed future auditor’s 

report regarding its ability to reduce the expectation-performance gap as well as the differences 

between IAASB’s proposed future auditor’s report and the requirements in the European Commission’s 

proposed Article 22. Furthermore, we have included the responses to IAASB’s invitation to comment, 

to be able to assess if the expectation-performance gap can be reduced due to the above mentioned 

proposals.  
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1  Indledning 

Den økonomiske krise har medført en del kritik af revisors arbejde. Regnskabsbrugerne forstår ikke, at 

revisor kan afgive en revisionserklæring uden modifikationer, når virksomheden efterfølgende kan gå 

konkurs. Denne kritik er et udtryk for regnskabsbrugernes manglende forståelse af indholdet i 

revisionserklæringen og et tydeligt udtryk for, at der er behov for ændringer i kommunikationen 

mellem revisor og regnskabsbrugerne.  

Kritikken af revisionserklæringer uden modifikationer har også fået regnskabsbrugerne til at stille 

spørgsmålstegn ved revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette er i princippet et 

udtryk for, at regnskabsbrugerne stiller sig kritiske over for revisors uafhængighed af den reviderede 

virksomhed og revisors kompetencer. Uafhængighed og kompetencer er altafgørende forudsætninger 

for revisors virke, hvorfor det er særdeles uhensigtsmæssigt, at regnskabsbrugerne ikke har tillid til 

netop disse to forudsætninger. I Grønbogen fra 2010 fremhæver Europa-Kommissionen da også, at 

netop uafhængighed og kompetencer er nøgleord for revisionsbranchen. Grønbogen går forud for 

Europa-Kommissionens forslag til en forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af 

virksomheder af interesse for offentligheden, hvori der ligesom i Grønbogen er fokus på uafhængighed 

og kompetencer.  

Efter pres fra EU samt PCAOB
1
 er IAASB kommet med et forslag til, hvordan en ny 

revisionserklæring kan se ud. I hele denne proces frem mod offentliggørelse af forslaget har 

regnskabsbrugerne været i centrum, således at der er fokus på, hvilke forbedringer der kan foretages for 

at øge regnskabsbrugernes værdi og forståelse af revisionserklæringen. Forslaget har IAASB sendt i 

høring, hvorfor vi finder det interessant at undersøge indholdet af de dertil afgivne høringssvar fra 

forskellige interessenter. Herigennem ønsker vi med udgangspunkt i forventnings- og forståelseskløften 

at vurdere og belyse, hvorvidt interessenterne mener, at forslaget til en ny revisionserklæring er med til 

at formindske denne kløft og skabe yderligere værdi for regnskabsbrugerne. 

Forventnings- og forståelseskløften mellem revisor og regnskabsbrugerne har altid eksisteret og vil 

altid eksistere. Der er dog i de seneste år – hvilket ovennævnte rapporter og tiltag da også bekræfter – 

kommet et større fokus på netop forventnings- og forståelseskløften blandt andet som følge af den 

                                                 
1
 Se afsnit 1.7 Begrebsfastsættelse 
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økonomiske krise. Dette har resulteret i, at regnskabsbrugernes behov er kommet i centrum, samtidig 

med at noget af fokus er fjernet fra selve indholdet i revisors arbejde. Ovenstående tiltag er lavet for at 

forbedre kommunikationen mellem revisor og regnskabsbrugerne samt regnskabsbrugernes forståelse 

af indholdet i revisionserklæringen og den udførte revision.  

 

1.1 Problemformulering  

Forventnings- og forståelseskløften mellem regnskabsbrugerne og revisor er en evig aktuel 

problemstilling. Den er et udtryk for, at regnskabsbrugernes forventninger til revisor er større, end hvad 

gældende love og standarder kræver af revisor, samt at regnskabsbrugerne ikke forstår, hvad revisors 

arbejde indebærer. Desuden udtrykker forventnings- og forståelseskløften den forsinkelse, der er, fra 

der opstår et behov i samfundet, til dette behov er dækket ind via lovgivningen.  

På basis af undersøgelser, som IAASB har foretaget, samt generel efterspørgsel hos blandt andet 

investorer og analytikere, er IAASB kommet med et forslag til en ny revisionserklæring. Forslaget er 

sendt i høring med kommenteringsfrist den 7. oktober 2012. Baggrunden for IAASB’s forslag til en ny 

revisionserklæring er, at der ønskes øget gennemsigtighed ved revisors rapportering, herunder at 

væsentlige forhold fremhæves, samt at revisionserklæringen bliver mere individuel for den enkelte 

virksomhed.  

Om IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring vil formindske forventnings- og forståelseskløften, 

vil vi undersøge i nærværende afhandling.  

Ud fra ovenstående problemstillinger vil hovedspørgsmålet i vores afhandling være: 

Vurderes IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring at bidrage til at formindske forventnings- og 

forståelseskløften? 

 

1.2 Underspørgsmål  

Vores formål med afhandlingen er at give et overblik over IAASB’s forslag til en ny 

revisionserklæring. Vi ønsker at få klarhed om den nye revisionserklærings indhold, og hvad denne vil 
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medføre for revisor. Om forventnings- og forståelseskløften vil formindskes som følge af en ny 

revisionserklæring vil vi ligeledes vurdere. Europa-Kommissionen har fremsat et forslag til en 

forordning og heri opstillet en række krav til indholdet i en revisionserklæring, hvorfor vi vil 

undersøge, hvorvidt IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring stemmer overens med disse krav.  

Herudover vil vi analysere og diskutere de høringssvar, som forskellige interessentgrupper har til 

IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring. Se afsnit 1.6 Afgrænsning, hvor de udvalgte respondenter 

er beskrevet.  

 

Vi har opstillet følgende undersøgelsesspørgsmål, som vi vil belyse for at kunne besvare vores 

overordnede spørgsmål i afhandlingen: 

 Hvad er formålet med revisionserklæringen, og hvilke krav er der hertil? 

 Hvad er forventnings- og forståelseskløften, og hvorfor opstår den? 

 Hvad er indholdet af IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring, og hvad er baggrunden 

herfor? 

 Hvilke forslag til krav fra Europa-Kommissionen (Artikel 22) opfyldes ikke i IAASB’s forslag 

til en ny revisionserklæring? 

 Hvordan vurderer interessenter i høringssvarene, at IAASB’s forslag til en ny 

revisionserklæring vil bidrage til at formindske forventnings- og forståelseskløften? 

 

1.3 Målgruppe  

Nærværende afhandling er rettet mod revisorer og regnskabsbrugere, idet begge parter forventes at 

kunne gøre brug af afhandlingens indhold og opnå yderligere forståelse for, hvordan forventnings- og 

forståelseskløften mellem revisor og regnskabsbrugerne kan formindskes. Regnskabsbrugerne vil opnå 

en yderligere forståelse for revisors arbejde igennem vores beskrivende analyse af 

revisionserklæringen, samt hvorfor forventnings- og forståelseskløften opstår. Desuden vil vi belyse, 

hvorvidt IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring dækker regnskabsbrugernes informationsbehov, 

således at forventnings- og forståelseskløften formindskes. Afhandlingens formål er yderligere at give 
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revisorer et indblik i baggrunden for IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring samt kendskab til 

dens indhold. Analysen af høringssvar vil desuden give både revisorer og regnskabsbrugere indblik i, 

hvorvidt forslaget til en ny revisionserklæring opfylder revisors og regnskabsbrugernes behov og øger 

værdien af årsregnskabet for regnskabsbrugerne.  

Det forudsættes, at afhandlingens læsere har en grundlæggende forståelse for årsregnskaber og disses 

indhold, revision samt regnskabsmæssige termer generelt.  

Vi er opmærksomme på, at afhandlingens læser har en grundlæggende forståelse for og kendskab til 

revisionserklæringen, som den er i dag. Vi har dog valgt at foretage en grundig gennemgang af 

revisionserklæringens indhold efter ISA 700, således at læser af afhandlingen har det rette grundlag til 

sammenligning, når vi senere i afhandlingen analyserer IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring.  

 

1.4 Metode og opgavestruktur  

For at kunne løse ovenstående problemstillinger vil vi tage udgangspunkt i en eksplorativ og 

diagnosticerende analyse
2
. En eksplorativ og diagnosticerende analyse er defineret som en 

undersøgelse, der forsøger at forstå og forklare identificerede problemer med henblik på fremtidige 

tilpasninger.  

For at kunne besvare afhandlingens problemstilling vil vi tage udgangspunkt i lovgivning, 

revisionsstandarder, publikationer, artikler samt anden litteratur.  

  

                                                 
2
 Den skinbarlige virkelighed, side 21-22 
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Afhandlingen vil være opbygget som illustreret nedenfor: 

 

 

   Beskrivende analyse 

 

 

 

    Analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil starte med en beskrivende analyse af revisionserklæringen og revisors kommunikation med 

regnskabsbrugerne herigennem. Herefter vil vi foretage en beskrivende analyse af forventnings- og 

forståelseskløften og årsagen til, at den opstår. Den beskrivende analyse sker ud fra 

revisionsstandarder, litteratur, rapporter og artikler. Denne del rundes af med en delkonklusion.  

Analysedelen vil bestå af en gennemgang af IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring. Desuden vil 

vi sammenholde forslaget til en ny revisionserklæring med Europa-Kommissionens forslag til krav til 
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revisionserklæringen for at vurdere, om der er sammenfald herimellem. I denne del af afhandlingen 

anvendes rapporter og dokumenter fra IAASB samt Europa-Kommissionen. De vigtigste elementer fra 

analysen vil blive sammenfattet i en delkonklusion.  

Slutteligt vil vi analysere de afgivne høringssvar for at få belyst flest mulige vinkler og synspunkter fra 

forskellige respondenter i relation til en ny revisionserklæring. En delkonklusion vil samle de vigtigste 

pointer fra denne analyserende del af afhandlingen.  

Vi vil udarbejde den analyserende del med udgangspunkt i den viden, vi har opnået i den beskrivende 

analyse, ligesom vi vil søge yderligere information i publikationer og artikler.  

Afhandlingen afsluttes med en endelig konklusion på de foretagne undersøgelser samt en 

perspektivering, som vil indeholde tanker og idéer om andre tiltag, der kan formindske forventnings- 

og forståelseskløften.   

 

1.5 Kildekritik  

Den anvendte litteratur stammer hovedsageligt fra undervisningen i Revision 1 og 2 på cand.merc.aud.-

studiet og vurderes derfor at indeholde en høj grad af troværdighed. Litteraturen er skrevet af forfattere 

med bred erfaring fra og kendskab til revisionsbranchen.  

Herudover er de internationale revisionsstandarder (International Standards on Auditing, ”ISA”) 

anvendt. Disse er offentliggjort af International Federation of Accountants, hvorfor de vurderes at 

komme fra en pålidelig kilde.  

Anvendte artikler er i videst muligt omfang fra branchemagasinet Revision & Regnskabsvæsen. 

Artikler herfra vurderes at have en høj grad af troværdighed, da forfatterne bag er specialister, 

teoretikere og andre personer med stort kendskab til revisionsbranchen. Desuden er der i afsnit 3 om 

forventnings- og forståelseskløften og afsnit 3.5 om konkrete sager anvendt artikler fra diverse 

nyhedsmedier, hvor vi ved hver enkelt artikel har vurderet pålideligheden og relevansen af indholdet.  

Publikationerne anvendt i denne afhandling er primært engelske, men hvor muligt har vi anvendt den 

officielle danske oversættelse, idet den er professionelt oversat, hvilket minimerer risikoen for at miste 
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nuancer i forbindelse med oversættelsen. Desuden er disse oversættelser tilpasset med specifikke 

danske termer fra revisionsbranchen. Den danske oversættelse af Europa-Kommissionens forslag til 

Artikel 22 anvender termen ”revisionspåtegning” om revisionserklæringen. Dette skyldes, at revisorer i 

Danmark, som følge af Erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 8, i et særskilt afsnit i 

revisionspåtegningen skal give en udtalelse om ledelsesberetningen. Revisionspåtegning er således et 

udtryk for revisionserklæringen samt udtalelsen om ledelsesberetningen. 

Hvor der ikke findes en dansk oversættelse af publikationer og rapporter, er de engelske udtryk anvendt 

for ikke at miste nuancer ved oversættelse.  

 

1.6 Afgrænsning  

I afhandlingen vil vi udelukkende beskæftige os med revisionserklæringen og således ikke inddrage 

andre elementer fra årsrapporten ud over, hvor det er uundgåeligt for den samlede forståelse. Der vil 

dog ikke i den forbindelse blive foretaget en længere redegørelse for andre rapporter og erklæringer, da 

det forventes, at afhandlingens læser har en grundlæggende viden herom.  

Vi vil desuden udelukkende beskæftige os med årsregnskaber og således afgrænse os fra alle andre 

typer af regnskaber – herunder perioderegnskaber.  

Vi koncentrerer os kun om danske regler og lovgivning i relation til danske selskaber, således at vi 

fuldstændig afgrænser os fra regler og lovgivning i andre lande end Danmark.  

Vi har ved analyse af de afgivne høringssvar forsøgt at begrænse os til svar fra danske kilder. Det har 

dog vist sig, at der kun er kommet svar fra FSR – danske revisorer (herefter FSR) og Rigsrevisionen. 

Sidstnævnte afgiver desuden kun svar på tre af i alt 18 spørgsmål, hvorfor vi har været nødt til at 

udvide gruppen af respondenter. FSR har afgivet deres svar i forlængelse af Federation of European 

Accountants (på fransk Fédération des Experts comptables Européens, herefter FEE), hvorfor også 

deres høringssvar er valgt. Ydermere har vi udvalgt høringssvar fra de fire største 

revisionsvirksomheder i verden – Deloitte, PricewaterhouseCoopers (herefter PwC), KPMG og 

Ernst&Young (herefter E&Y). Vi ønskede desuden at medtage svar fra organisationer uden for 
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revisionsbranchen, men ingen danske organisationer – udover FSR og Rigsrevisionen – har afgivet 

svar, hvorfor det ikke har kunnet lade sig gøre at indarbejde svar fra danske organisationer uden for 

professionen.   

 

1.7 Begrebsfastsættelse 

IFAC: International Federation of Accountants. IFAC’s formål er at styrke regnskabsprofessionen 

globalt. Dette sker blandt andet ved at udvikle faglige standarder af høj kvalitet og forsøge at udbrede 

disse, så de følges internationalt. Desuden er det organisationens opgave at opnå en international 

ensretning af standarderne. Organisationen har herudover til opgave at forholde sig til emner i 

offentligheden, hvor det er relevant at inddrage ekspertise fra revisionsbranchen. IFAC er med andre 

ord til for offentligheden, således at offentlighedens interesser tilgodeses
3
.  

IASB: International Accounting Standards Board. IASB er en uafhængig standardudstedende 

organisation under IFRS Foundation
4
, som udvikler internationale regnskabsstandarder (IFRS). IASB 

udsteder og ajourfører regnskabsstandarder kendt som IAS og IFRS.  

IAASB: The International Auditing and Assurance Standards Board. IAASB er et uafhængigt 

standardudstedende organ, der tjener den offentlige interesse ved at udarbejde internationale standarder 

af høj kvalitet for revision, kvalitetsstyring, review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og 

beslægtede opgaver, ligesom de fremmer harmonien mellem internationale og nationale standarder. 

Dermed forbedrer IAASB kvaliteten og ensartetheden af praksis i verden og styrker borgernes tillid til 

den globale revisionsprofession
5
. 

ISA: International Standards on Auditing. ISA’erne udstedes af IFAC gennem IAASB. I EU er 

standarderne implementeret, og det er således obligatorisk for godkendte revisorer i alle EU-

medlemslande, herunder Danmark, at følge ISA’erne ved enhver revision.  

                                                 
3
 http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview 

4
 http://www.ifrs.org/The-organisation/Pages/IFRS-Foundation-and-the-IASB.aspx 

5
 http://www.ifac.org/auditing-assurance/about-iaasb 
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PCAOB: Public Company Accounting Oversight Board. PCAOB er en nonprofit virksomhed, oprettet 

af Kongressen, til at føre tilsyn med revision af offentlige virksomheder for at beskytte investorernes 

interesser og fremme den offentlige interesse for udarbejdelsen af informative, nøjagtige og 

uafhængige revisionserklæringer
6
. PCAOB er hjemmehørende i USA. 

  

                                                 
6
 http://pcaobus.org/Pages/default.aspx 

http://pcaobus.org/Pages/default.aspx
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2  Den uafhængige revisors erklæringer 

Når en regnskabsbruger læser et årsregnskab, har han behov for en uafhængig vurdering af 

oplysningerne i årsregnskabet. Den regnskabsaflæggende virksomhed afgiver oplysninger om 

virksomhedens finansielle stilling pr. statusdagen i årsregnskabet, og virksomhedens ledelse bekræfter i 

årsregnskabets ledelseserklæring oplysningernes rigtighed. Regnskabsbruger har dog ikke mulighed for 

selv at kontrollere, om de i årsregnskabet angivne oplysninger er korrekte og tilstrækkelige. Derfor er 

der behov for en revisor, som kan afgive en uafhængig revisionserklæring om oplysningerne i 

årsregnskabet. For at denne revisionserklæring opfylder sit samfundsmæssige formål, er det vigtigt, at 

regnskabsbruger opfatter revisor som uafhængig af virksomheden. Hvis regnskabsbruger betvivler 

revisors uafhængighed, vil revisionserklæringen ikke tilføre regnskabsbruger yderligere 

informationsværdi om årsregnskabet
7
.  

For at regnskabsbruger kan have tillid til revisors arbejde, er der i lovgivningen opstillet en række 

regler, som revisor skal følge. Enhver revisor har pligt til at følge disse regler, hvilket er 

regnskabsbrugers garanti for, at revisor udfører det arbejde, der er krav om. Reglerne fremgår både af 

lovgivning og revisionsstandarder og omfatter krav til uafhængighed og andre etiske områder samt 

krav til specifikke handlinger og vurderinger, der skal foretages før og under revisionen. En yderligere 

sikkerhed for regnskabsbruger er, at titlen som statsautoriseret revisor er beskyttet og kun kan tilegnes, 

hvis det fastlagte uddannelsesforløb følges, og de dertil krævede eksamener bestås. Det er ikke tilladt 

for personer uden den fornødne uddannelsesmæssige baggrund at benytte titlen som statsautoriseret 

revisor. Titlen revisor kan enhver dog anvende – også uden at have nogen form for uddannelse inden 

for eller kendskab til revision. Af samme årsag er det et krav, at enten revisors eller 

revisionsvirksomhedens navn fremgår af revisionserklæringen, og i visse tilfælde er det et krav, at 

revisors professionelle titel fremgår
8
.  

                                                 
7
 Revisor – regulering og rapportering, side 38 

8
 ISA 700.A37 
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2.1 Uafhængighed 

Revisors uafhængighed af den regnskabsaflæggende virksomhed er afgørende for regnskabsbrugers 

tillid til revisors arbejde og revisionserklæringen i årsregnskabet. Årsregnskabet danner grundlag for en 

række økonomiske beslutninger og skal derfor være troværdigt. Uden en uafhængig tredjemands 

udtalelse om årsregnskabets indhold vil regnskabsbrugers opfattelse af årsregnskabets oplysninger 

udelukkende basere sig på regnskabsbrugers tillid til den regnskabsaflæggende virksomhed. Det vil 

være en uoverkommelig og umulig opgave for regnskabsbruger selv at indsamle de oplysninger, som 

revisor får adgang til ved sin revision, især fordi mange af oplysningerne er fortrolige og ikke er 

tilgængelige for offentligheden. Revisionen af årsregnskabets oplysninger giver regnskabsbruger en 

større tillid til informationerne, idet de er undersøgt af revisor, som herefter afgiver en konklusion om 

informationerne i årsregnskabet i revisionserklæringen
9
.  

Regnskabsbrugers tillid til revisors troværdighed baseres på uafhængighed og kompetence, som er 

nogle af de etiske krav, revisor altid skal opfylde
10

. Uafhængighed betyder, at revisor udelukkende ud 

fra faglige hensyn og objektivitet vurderer virksomheden og de af virksomheden afgivne oplysninger. 

Kompetence er udtryk for, at revisor skal undersøge de økonomiske informationer efter at have 

kontrolleret grundlaget herfor. Revisor skal leve op til god revisorskik efter Revisorlovens (herefter 

RL) § 16, stk. 1. Heri nævnes en række forudsætninger, der skal opfyldes, for at der er tale om god 

revisorskik - integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og 

fornøden omhu. Herudover skal revisor udføre erklæringsopgaver med den nøjagtighed og hurtighed, 

der kan lade sig gøre ved den enkelte opgave. I RL § 16, stk. 3 fremgår det direkte, at revisor skal 

udvise kompetence og fornøden omhu, og at det skal oplyses, hvis revisor ikke er uafhængig. RL’s 

bestemmelser er således helt i overensstemmelse med de krav, som ISA 200 stiller til revisor 

vedrørende etik.   

Revisors uafhængighed er således et grundlæggende element i RL og ikke mindst i de etiske krav i 

ISA’erne. Disse regelsæt skal forhindre, at revisor står i en situation, der skaber interessekonflikt 

                                                 
9
 Revisoransvar, side 2 

10
 ISA 200.A14-A16 
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mellem samfundets krav til revisor og revisors egne personlige forhold
11

. Ved en interessekonflikt 

risikerer man, at revisor mister sin objektivitet, hvilket øger risikoen for, at revisor baserer sig på 

forudindtagede holdninger. Det vil svække regnskabsbrugers tillid til revisors arbejde, hvis 

regnskabsbruger vurderer, at revisor ikke er uafhængig af den virksomhed, der revideres.  

Tidligere sondrede man mellem generel og konkret uafhængighed
12

, hvor den generelle uafhængighed 

indebar en række forbud mod revisors andre hverv – for eksempel bestyrelsesposter eller ansættelse i 

virksomheder, der drev anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Med den seneste ændring af RL (i 

2008) er uafhængighedsbegrebet indsnævret til kun at omfatte opgaver, hvor revisor afgiver en 

erklæring med sikkerhed, jf. RL § 1, stk. 2
13

.  

 

2.2 Typer af erklæringer 

Revisors erklæringer opdeles i tre forskellige typer efter det udførte arbejde: revision, review og andre 

erklæringer med sikkerhed, jf. Erklæringsbekendtgørelsens kapitel 2. Vi vil her kun beskæftige os med 

revisionserklæringen, jf. også uddybende forklaring i afsnit 1.6 Afgrænsning, idet denne type erklæring 

afgives med en høj grad af sikkerhed. 

 

2.2.1 Revision 

Ved en revision er det målet, at revisor skal opnå en høj grad af sikkerhed for, at de reviderede 

informationer ikke indeholder væsentlig fejlinformation
14

. Udformning af revisors konklusion og 

revisors afgivelse af erklæring vedrørende revision er reguleret i ISA 700 og 

Erklæringsbekendtgørelsens § 5. Revisionserklæringen afgives som konklusion på den udførte revision. 

                                                 
11

 Revisoransvar, side 20 
12

 Revisoransvar, side 21 
13

 “Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om 

ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke 

udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug.” 
14

 Revisoransvar, side 21 
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Revisors typiske opgave er revision af et fuldstændigt regnskab med generelle formål, for eksempel 

årsregnskab
15

. Ved et regnskab med generelle formål forstås et regnskab, der er udarbejdet i 

overensstemmelse med en begrebsramme med et generelt formål – det gælder for eksempel 

Årsregnskabsloven (herefter ÅRL) og International Financial Reporting Standards (herefter IFRS)
16

. 

En begrebsramme med et generelt formål defineres som en regnskabsmæssig begrebsramme, der er 

udformet for at imødekomme almindeligt behov for finansielle oplysninger hos en bred kreds af 

regnskabsbrugere
17

. Begrebsrammen kan enten være ufravigelig eller gælde for regnskaber, der giver et 

retvisende billede. En revisionserklæring udformes efter RL og ISA 700, hvilket fremmer ensartethed i 

revisionserklæringen, ligesom ISA 700 også bidrager til regnskabsbrugers forståelse af regnskabet og 

til at identificere usædvanlige forhold, når disse opstår
18

. 

 

2.3 Udformning af en konklusion om regnskabet 

I henhold til ISA 200 er det revisors overordnede mål at opnå en høj grad af sikkerhed for, at 

regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation samt at kontrollere, at regnskabet er aflagt i 

overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme. Revisor skal forsyne regnskabet 

med en revisionserklæring og kommunikere som angivet i ISA’erne. Det er på baggrund heraf revisors 

pligt i sin revisionserklæring at konkludere, om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme
19

.  

For at revisor kan udforme en konklusion i revisionserklæringen, skal han konkludere, om der er 

opnået høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation. Dette 

gøres, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl
20

. Revisor skal i sin revisionserklæring 

tage højde for ISA 330 om egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis samt ISA 450 om ikke-korrigerede 

fejlinformationers væsentlighed enkeltvis og samlet. Herudover skal revisors konklusion indeholde 

                                                 
15

 Revisoransvar, side 21 
16

 ISA 700.7 
17

 ISA 700.7 b) 
18

 ISA 700.4 
19

 ISA 700.10 
20

 ISA 700.11 
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revisors vurdering af neutraliteten i ledelsens vurderinger
21

. I forhold til den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme skal revisor vurdere oplysningerne i anvendt regnskabspraksis og 

konsistensen af anvendt regnskabspraksis med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme
22

. 

Revisor skal desuden konkludere, om han ser ledelsens regnskabsmæssige skøn som rimelige
23

. I 

relation til regnskabsbruger skal revisor konkludere, om regnskabets oplysninger er relevante, 

pålidelige, sammenlignelige og forståelige, ligesom han skal vurdere, om oplysningerne i regnskabet er 

fyldestgørende, således at regnskabsbruger kan forstå indvirkningen af den information, som fremgår af 

regnskabet
24

. I forlængelse heraf skal revisor vurdere, om regnskabets bestanddele er præsenteret på 

passende vis, herunder om de tilhørende titler er korrekte
25

. Regnskaber udarbejdet i overensstemmelse 

med en begrebsramme indeholder sædvanligvis oplysninger om virksomhedens finansielle stilling, 

resultat og pengestrømme. Her er det revisors opgave at vurdere, om oplysningerne er tilstrækkelige til, 

at regnskabsbruger kan forstå væsentlige transaktioners og begivenheders indvirkning på den 

finansielle stilling, resultatet og pengestrømmene
26

.  

Hvis regnskabet er aflagt efter en begrebsramme for regnskaber, der giver et retvisende billede, skal 

revisor for ovenstående forhold ligeledes foretage en vurdering af, hvorvidt regnskabet giver et 

retvisende billede. Vurderingen af det retvisende billede skal også omfatte regnskabets præsentation, 

struktur og indhold samt om regnskabet, herunder noter, gengiver det underliggende grundlag således, 

at der dannes et retvisende billede heraf
27

.  

Det er desuden revisors opgave at vurdere, om regnskabet indeholder tilstrækkelig henvisning til eller 

beskrivelse af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme
28

. Det er den daglige ledelses (og hvis 

relevant også den øverste ledelses) ansvar, at regnskabet indeholder en beskrivelse af den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme, jf. ISA 200. Regnskabsbruger får viden om den anvendte 

begrebsramme i denne beskrivelse, hvorfor den er vigtig for regnskabsbrugers forståelse af 

                                                 
21

 ISA 700.12 
22

 ISA 700.13 a) og b) 
23

 ISA 700.13 c) 
24

 ISA 700.13 d) og e) 
25

 ISA 700.13 f) 
26

 ISA 700.A4 
27

 ISA 700.14 
28

 ISA 700.15 
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regnskabet
29

. Beskrivelsen af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kan kun anses for 

passende, hvis den er opfyldt for hele den periode, som det pågældende regnskab dækker
30

. 

Beskrivelsen må på ingen måde kunne vildlede regnskabsbruger pga. manglende præcision – for 

eksempel ved angivelse af kun delvis overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig 

begrebsramme
31

. 

 

2.4 Konklusionens form 

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

med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, skal revisor afgive en konklusion uden 

modifikationer
32

. Hvis revisor vurderer, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, eller 

revisor ikke er i stand til at opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis til at kunne konkludere, at 

regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, skal revisor modificere sin konklusion med 

forbehold jf. ISA 705.  

Hvis der er aflagt regnskab efter en begrebsramme, der skal give et retvisende billede, men regnskabet 

ikke er retvisende, skal revisor efter en konkret vurdering og efter drøftelse med ledelsen tage stilling 

til, om konklusionen skal modificeres med et forbehold. Hvis et regnskab aflægges efter en 

begrebsramme, der ikke kan fraviges, er der ikke krav om, at revisor skal vurdere, hvorvidt regnskabet 

giver et retvisende billede. Hvis revisor konkluderer, at årsregnskabet er misvisende (sker dog yderst 

sjældent), skal forholdet drøftes med ledelsen, og det skal afgøres, hvordan dette skal kommunikeres i 

revisionserklæringen
33

. 
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 ISA 700.A5 
30

 ISA 700.A6 
31

 ISA 700.A7 
32

 ISA 700.16 
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 ISA 700.19 
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2.5 Revisionserklæringen 

Revisionserklæringen skal være skriftlig og angivet med en titel, således at der ikke er tvivl om, at der 

er tale om den uafhængige revisors erklæring på regnskabet
34

. Revisor skal sørge for, at 

revisionserklæringen er adresseret korrekt – som regel til den reviderede virksomheds aktionærer eller 

øverste ledelse jf. lovgivningen
35

. Indledningen i revisionserklæringen skal identificere den reviderede 

virksomhed, oplyse at regnskabet er blevet revideret, identificere regnskabets bestanddele ved 

titelangivelse, henvise til anvendt regnskabspraksis samt eventuel anden forklarende information i 

regnskabet og specificere datoen for regnskabsafslutning og den periode, der er omfattet i regnskabet
36

.  

Det næste afsnit i revisionserklæringen skal under overskriften Ledelsens ansvar for regnskabet 

indeholde oplysninger om ansvaret for regnskabet hos de personer, der er ansvarlige for 

regnskabsudarbejdelsen, således at det tydeligt fremgår, hvilket ansvar ledelsen for den reviderede 

virksomhed har for det aflagte regnskab. Beskrivelsen skal desuden omfatte ansvaret for at aflægge 

regnskabet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme samt at indføre 

interne kontroller, der skal være med til at forhindre, at regnskabet indeholder væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes fejl eller besvigelser
37

.  

Revisors ansvar beskrives i revisionserklæringens næste afsnit, hvoraf det skal fremgå, at det er 

revisors ansvar at udtrykke en konklusion om det reviderede regnskab
38

. Det skal i dette afsnit af 

revisionserklæringen anføres, at revisor udfører sin revision i overensstemmelse med ISA’erne, og at 

disse standarder kræver, at revisor overholder visse etiske krav og planlægger og udfører sin revision 

med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation
39

. 

Revisionserklæringen skal desuden indeholde en beskrivelse af en revision, for eksempel at en revision 

indeholder en række handlinger, der skal opnå revisionsbevis for regnskabets beløb og oplysninger, og 

at handlingerne afhænger af revisors vurdering ud fra et risikoperspektiv, ligesom revisor skal vurdere 
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 ISA 700.21 
35

 ISA 700.A16 
36

 ISA 700.23 
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 ISA 700.24-26 
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 ISA 700.29 
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 ISA 700.30 
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den anvendte regnskabspraksis og anføre, om det opnåede revisionsbevis vurderes egnet og 

tilstrækkeligt til at danne grundlag for konklusionen i revisionserklæringen
40

.   

I det sidste afsnit under overskriften Konklusion skal revisor udtrykke sin konklusion om regnskabet 

uden modifikationer, hvis regnskabet er aflagt i overensstemmelse med den valgte begrebsramme for 

aflæggelse af regnskab, der giver et retvisende billede. Det skal fremgå af revisors konklusion, hvilken 

begrebsramme regnskabet er aflagt efter
41

. Hvis revisor ud over konklusion på regnskabet afgiver andre 

erklæringer, skal disse fremgå af et særskilt afsnit i revisionserklæringen under overskriften Erklæring i 

henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
42

.  

Revisor skal underskrive og datere revisionserklæringen samt forsyne den med den adresse, hvorfra 

revisor driver revisionsvirksomheden. Datoen på revisionserklæringen må ikke ligge tidligere end den 

dag, hvor revisor har opnået egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis til afgivelse af revisionserklæringen. 

Revisor skal kunne basere sin konklusion om regnskabet på det indhentede revisionsbevis og skal sikre 

sig, at alle bestanddele af regnskabet er udarbejdet, og at de bemyndigede personer har påtaget sig 

ansvaret for regnskabet
43

. Datoen i revisionserklæringen viser i øvrigt regnskabsbruger, at revisor har 

taget højde for begivenheder og transaktioner frem til denne dato.  

 

2.5.1 Modifikationer 

Revisor skal modificere sin konklusion, når han på baggrund af det opnåede revisionsbevis 

konkluderer, at regnskabet som helhed ikke er uden væsentlig fejlinformation, eller revisor ikke er i 

stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet som helhed ikke 
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 ISA 700.31-33 
41

 ISA 700.34-37 
42

 ISA 700.38 
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er uden væsentlig fejlinformation
44

. Der findes tre typer af modifikationer til revisors konklusion; 

konklusion med forbehold, afkræftende konklusion og manglende konklusion
45

.  

Konklusion med forbehold anvendes, når revisor har opnået egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, men 

konkluderer, at fejlinformationer enten enkeltvis eller samlet er væsentlige, men ikke gennemgribende 

for regnskabet
46

. En anden situation, der kræver revisors konklusion med forbehold, er, hvis revisor 

ikke er i stand til at opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, men hvor revisor konkluderer, at de 

mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelle uopdagede fejlinformationer kan være væsentlige, 

men ikke er gennemgribende
47

. Gennemgribende indvirkninger er i ISA 705 defineret som 

indvirkninger, der (i) efter revisors vurdering ikke kan begrænses til specifikke elementer, konti eller 

poster i regnskabet, (ii) kan begrænses til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, men 

udgør en væsentlig del af regnskabet, eller (iii) i relation til oplysninger er grundlæggende for 

regnskabsbrugers forståelse af regnskabet
48

.  

Afkræftende konklusion skal anvendes af revisor, når revisor har opnået egnet og tilstrækkeligt 

revisionsbevis, men konkluderer, at fejlinformationer enkeltvis eller samlet er både væsentlige og 

gennemgribende for regnskabet
49

. Det bemærkes, at selv om revisor afgiver en afkræftende konklusion 

om et specifikt forhold, skal revisor fortsat beskrive andre konstaterede forhold, der ville have medført 

en modifikation til revisors konklusion, idet disse forhold kan være relevante for regnskabsbruger. 

Manglende konklusion anvendes, når revisor ikke kan opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at 

udtrykke en konklusion, og revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelle 

uopdagede fejlinformationer kan være både væsentlige og gennemgribende
50

. I yderst sjældne tilfælde 

sker det, at revisor ikke er i stand til at udtrykke en konklusion om regnskabet, selv om han har opnået 

egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for hver enkel af de individuelle usikkerheder, idet der er tvivl 
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 ISA 705.4 
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 ISA 705.7, 8 og 9 
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 ISA 705.7 (a) 
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om den mulige påvirkning mellem usikkerhederne og disses mulige samlede påvirkning på 

regnskabet
51

.  

 

2.5.2 Supplerende oplysninger 

Revisor har via supplerende oplysninger i revisionserklæringen mulighed for at henlede 

regnskabsbrugers opmærksomhed på særlige forhold i regnskabet. Disse forhold kan være forhold, der 

er oplyst i regnskabet, men er af en sådan vigtighed, at de er afgørende for regnskabsbrugers forståelse 

af regnskabet, eller forhold, der ikke er oplyst i regnskabet, men er relevante for regnskabsbrugers 

forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisionserklæringen
52

.  

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet afgives om et forhold, der er præsenteret 

eller oplyst i regnskabet, men som efter revisors vurdering er af en sådan vigtighed, at det er afgørende 

for regnskabsbrugers forståelse af regnskabet. Det forudsættes dog, at revisor har opnået egnet og 

tilstrækkeligt revisionsbevis for, at forholdet ikke er væsentligt forkert i regnskabet. Det er vigtigt at 

fremhæve, at afsnittet kun må henvise til information, der er præsenteret eller oplyst i regnskabet
53

. 

Den supplerende oplysning skal medtages umiddelbart efter revisors konklusion i revisionserklæringen 

og fremgå under overskriften Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller 

tilsvarende passende overskrift. I den supplerende oplysning skal der være en klar henvisning til det 

forhold, der er omtalt, ligesom der skal ske henvisning til det sted i regnskabet, hvor forholdet er 

beskrevet fuldt ud. Det skal desuden fremgå, at den supplerende oplysning ikke modificerer revisors 

konklusion
54

.  

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen anvendes, når revisor vurderer, at der er 

behov for information om et forhold, der ikke er præsenteret eller oplyst i regnskabet, men som revisor 

vurderer relevant for regnskabsbrugers forståelse af revisionen, revisors ansvar eller 
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revisionserklæringen, og der ikke er tale om et forhold, der er forbudt ved lov eller anden regulering
55

. 

Denne form for supplerende oplysning afgives under overskriften Supplerende oplysning vedrørende 

forståelse af revisionen eller tilsvarende passende overskrift. Supplerende oplysning vedrørende 

forståelse af revisionen skal i revisionserklæringen komme efter konklusionen og eventuel supplerende 

oplysning vedrørende forståelse af regnskabet
56

.  

Det fremhæves direkte i ISA 706.A2, at en udbredt brug af supplerende oplysninger vil mindske deres 

effekt hos regnskabsbruger. Revisor skal derfor være opmærksom på kun at anvende supplerende 

oplysninger, når dette kræves. For mange supplerende oplysninger kan desuden være med til at skabe 

større forvirring end forståelse hos regnskabsbruger.  

 

2.6 Europa-Kommissionens Grønbog 

Med udgangspunkt i finanskrisen og kriseramte banker mener Europa-Kommissionen, at det er på tide, 

at der fokuseres på revisors rolle – især finder Europa-Kommissionen det uforståeligt, hvordan 

kriseramte banker, der senere krakkede, kunne fremvise årsregnskaber med revisionserklæringer uden 

forbehold eller supplerende oplysninger. Med denne erfaring fra finanskrisen lægger Europa-

Kommissionen op til diskussion og undersøgelse af revisors rolle og revisionens omfang
 57

. I Europa-

Kommissionens Grønbog fra 2010 starter de denne diskussion, idet de kommer med forslag til krav, 

der skal sikre tilstrækkelig information til regnskabsbruger, sikre uafhængighed mellem revisor og den 

reviderede virksomhed og styrke revisionsfunktionen. I Grønbogen er der desuden oplistet en række 

spørgsmål, som Europa-Kommissionen ønsker interessenters svar på.   

FSR har afgivet deres kommentarer til Grønbogen i et svar til Europa-Kommissionen i december 2010. 

Vi vil her udelukkende komme ind på de dele af svaret, der vurderes relevante for nærværende 

afhandling.  
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Revisors kommunikation med regnskabsbruger har fået fornyet fokus og aktualitet i forbindelse med 

finanskrisen, som har påvirket både Europa og resten af verden. Når revisor med sin revisionserklæring 

giver investorer og andre regnskabsbrugere en høj grad af sikkerhed for rigtigheden af regnskabet, er 

det vigtigt, at revisor bidrager til en øget finansiel stabilitet. I Grønbogen fremhæves det, at revisor 

spiller en stor rolle i relation til at genoprette tilliden på det finansielle marked – denne rolle skal 

udfyldes med grundig revision, som kan mindske risikoen for fejlinformation og dermed omkostninger 

ved konkurs, da disse omkostninger ellers vil blive påført den konkursramte virksomheds interessenter 

og samfundet generelt
58

.  

FSR fremhæver, at det for foreningen er vigtigst, at debatten drejer sig om regnskabsbrugers behov, og 

at man samtidig skal have et omkostningsfokus, der sætter regnskabsbrugers værdi af nye tiltag over 

for de omkostninger, det vil medføre at implementere de pågældende tiltag. FSR mener, at målet med 

nye tiltag skal være at formindske forventnings- og forståelseskløften mellem revisor og 

regnskabsbruger
59

. Dette kan for eksempel ske ved en klart formuleret beskrivelse af revision og 

revisionsprocessen, som er tilgængelig for regnskabsbruger, således at den giver en øget forståelse for 

revisors arbejde og de krav, revisor er underlagt og skal opfylde. FSR er enig med Europa-

Kommissionen i, at der kan skabes bedre forståelse for og kendskab til revisors arbejde, hvilket vil 

medføre fordele for virksomhederne, regnskabsbrugerne og samfundet
60

. FSR ser desuden den 

verserende debat som en god mulighed for at øge gennemsigtigheden af revisors services og på den 

måde minimere forventnings- og forståelseskløften.  

 

2.6.1 Revisors kommunikation med regnskabsbruger 

Europa-Kommissionen fremhæver, at det ikke er sjældent set – især under finanskrisen – at revisor 

afgiver revisionserklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger, hvor det senere viser sig, at 

den pågældende virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder. Dette har medført en del debat i 
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Danmark, for eksempel i relation til Amagerbanken og Roskilde Bank. FSR er af den opfattelse, at de 

nuværende sanktioner mod revisor og de gældende regelsæt omkring revisors ansvar er tilstrækkelige.  

Regnskabsbrugers forventninger til revisor synes ofte for høje sammenlignet med revisors faktiske 

ansvar, hvilket blandt andet kan skyldes regnskabsbrugers manglende kendskab til teorien om den 

bagvedliggende revision – herunder stikprøveteknik, revisors rolle i forhold til at opdage besvigelser 

samt ledelsens ansvar. Europa-Kommissionen mener på baggrund heraf, at det er vigtigt at fastlægge, 

hvordan revisors kommunikation med regnskabsbruger kan forbedres, således at revisionserklæringen 

kan anvendes til det formål, den er tiltænkt
61

 – en klar konklusion om den finansielle stilling i den 

virksomhed, der er blevet revideret.  

Europa-Kommissionen påpeger den negative effekt, en revisionserklæring med forbehold har på 

regnskabsbruger og stiller spørgsmålstegn ved, om der bør udarbejdes tiltag for at ændre 

regnskabsbrugers opfattelse af en modificeret revisionserklæring. FSR svarer Europa-Kommissionen, 

at det er uundgåeligt, at regnskabsbruger vil opfatte en modificeret revisionserklæring negativt. FSR 

bemærker, at det derfor altid vil give et negativt indtryk hos regnskabsbruger, når revisionserklæringen 

er modificeret, men også at det er revisors metode til kommunikation til regnskabsbruger om, at der er 

forhold om regnskabsaflæggelsen eller i årsregnskabet, der skal have særlig opmærksomhed. Derfor 

skal man se modifikation af revisionserklæringen som revisors ultimative middel til at udtrykke 

uenighed med ledelsen eller begrænsninger i revisionen
62

. Foreningen fremhæver da også, at revisor 

altid må huske på, at modifikationer af samme årsag kun skal anvendes i exceptionelle tilfælde, således 

at det altid vil give regnskabsbruger en sikker overbevisning om, at revisor har udtalt sig om forhold i 

årsregnskabet, der ikke er præsenteret og behandlet efter gældende regler
63

. FSR medgiver dog, at der 

kan ske en endnu bedre kommunikation med regnskabsbruger gennem revisors mulighed for at indføje 

supplerende oplysninger i revisionserklæringen og foreslår, at man ser på, hvordan dette punkt kan 

forbedres – til gavn for regnskabsbruger og dennes forståelse af årsregnskabet. Europa-Kommissionen 

lufter en tanke om, at revisor kan tilføje yderligere information i årsregnskabet end den hidtil kendte for 
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at tilfredsstille regnskabsbrugers informationsbehov, men FSR fastslår, at man skal være varsom med 

at indføre yderligere information i revisionserklæringen og årsregnskabet generelt. FSR finder således, 

at hvis regnskabsbruger har behov for yderligere information om revisionen, skal det ske ad anden vej 

end i revisionserklæringen. Dette skyldes blandt andet, at der er stor forskel på, hvilken yderligere 

information der ønskes fra forskellige grupper af regnskabsbrugere
64

, hvorfor man risikerer at skabe 

mere forvirring end værdi ved at tilføje flere oplysninger i revisionserklæringen i årsregnskabet.  

 

2.6.2 Revisors arbejde 

Europa-Kommissionen ønsker med deres Grønbog at indlede en diskussion om blandt andet revisors 

rolle, tilsynet med revisorerne og revisionsvirksomhedernes uafhængighed. Under revisors rolle 

fremhæver Europa-Kommissionen, at det ikke er revisors ansvar at afgive konklusion om fejlfrie 

regnskaber, men regnskaber, der er retvisende. Revisor giver således kun en rimelig og ikke 

fuldstændig sikkerhed for regnskabets indhold
65

. Mange regnskabsbrugere opfatter et årsregnskab med 

revisionserklæring uden modifikationer som fejlfrit. Dette er ikke i overensstemmelse med de krav, der 

er til revisors arbejde.  

Revisor har ikke til opgave at afgive en konklusion om et fejlfrit årsregnskab, men et årsregnskab som 

efter revisors opfattelse giver et retvisende billede af den reviderede virksomheds finansielle stilling for 

den reviderede periode og datoen for regnskabsafslutningen. Netop dette forhold fremstår som ofte 

diskuteret, og der lader til at være behov for en specifikation af revisors arbejde og en revisions omfang 

over for regnskabsbruger, således at regnskabsbrugers forventninger til et årsregnskab svarer til 

revisors udførte arbejde og den opnåede grad af sikkerhed. FSR nævner i den forbindelse, at der skal 

være en rimelig sammenhæng mellem den grad af sikkerhed, der skal være for oplysningerne i 

årsregnskabet, og de tidsmæssige og økonomiske ressourcer, der kræves for at opnå den ønskede 

sikkerhed
66

. Hvis det kræves, at revisor skal kontrollere hver eneste transaktion i regnskabsperioden, vil 
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det kræve uanede mængder af tid og dermed medføre et væsentligt højere revisionshonorar, end 

virksomhederne kender det fra i dag, hvor revisor udfører revision på baggrund af stikprøver.  

Europa-Kommissionen er desuden opmærksom på, at revision er gået fra at være en gennemgang af 

enkelte regnskabsposter til at være en risikobaseret gennemgang. Revision skal fokusere på indhold 

frem for formalia, mener Europa-Kommissionen, som også påpeger, at der er noget, der tyder på, at 

revision i øjeblikket gælder om at kontrollere opfyldelse af gældende regler for regnskabsaflæggelse, 

og i mindre grad gælder om at konkludere, om regnskabet giver et retvisende billede
67

. Det skal her 

bemærkes, at det ikke er EU-krav at implementere ISA’erne, men at de i Danmark skal følges i 

overensstemmelse med RL’s krav om god revisorskik. FSR gør Europa-Kommissionen opmærksom 

på, at det vil være passende at gøre efterlevelse af ISA’erne obligatorisk for alle EU-landene for at opnå 

en vis sammenlignelighed landene imellem
68

. FSR mener ligeledes, at der ikke er behov for yderligere 

regulering af de oplysninger, som regnskabsbruger har brug for, end den regulering, der sker via 

regnskabsstandarderne.  

Europa-Kommissionen har stort fokus på manglende oplysninger til regnskabsbruger – herunder især 

omkring den reviderede virksomheds finansielle stilling og going concern. FSR kommer med et 

eksempel fra Storbritannien, hvor der er et særskilt krav til revisor om oplysning af hans vurdering af, 

hvorvidt forudsætningen for going concern er opfyldt. FSR foreslår, at man implementerer et 

tilsvarende krav i de internationale revisionsstandarder og opfordrer Europa-Kommissionen til at tage 

føringen på et sådant tiltag
69

. FSR bemærker dog, at der altid kan opstå uforudsete hændelser eller 

begivenheder, som kan forårsage manglende opfyldelse af going concern-forudsætningen indenfor det 

regnskabsår, som revisor har vurderet.  

FSR er flere gange i deres svar til Europa-Kommissionen inde på, at det er vigtigt, at EU ikke udvikler 

et eget, internt regelsæt, som ikke ligner de regler, andre lande følger – for eksempel USA og Japan. 

FSR fremhæver vigtigheden af, at årsregnskaber kan sammenlignes på tværs af landegrænser
70

. Dette 
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vil også give det bedste udgangspunkt for regnskabsbruger, idet han i så fald vil kunne sammenligne 

årsregnskaber aflagt i forskellige lande og alligevel have vished om, at de regelsæt, der kræves opfyldt 

ved regnskabsaflæggelsen, stemmer overens.  Også for virksomhederne i EU vil det være en fordel, 

hvis EU implementerer ISA’erne, idet årsregnskaber aflagt af virksomheder i EU-medlemslande i så 

fald kan accepteres i lande uden for EU, mens en mangel på overholdelse af ISA’erne kan medføre 

yderligere omkostninger for de reviderede virksomheder, hvis der skal foretages tilpasninger, inden 

årsregnskabet kan anvendes uden for egen landegrænse eller EU. At indføre ISA’erne som standard i 

EU vil desuden give regnskabsbruger en sikkerhed for, at årsregnskabet opfylder de krav, der er i 

ISA’erne, og at der er mulighed for sammenligning med andre årsregnskaber, der er aflagt efter samme 

regelsæt. Desuden ser FSR det som en fordel, at alle godkendte revisorer i EU følger de samme regler 

og krav
71

, og at der dermed ikke længere vil være forskel de enkelte medlemslande imellem.  

Europa-Kommissionens fokus på revisors kommunikation med regnskabsbruger skyldes desuden, at 

Europa-Kommissionen mener, at revisor i højere grad skal koncentrere og erklære sig om balancens 

poster i det reviderede regnskab. Europa-Kommissionen lægger op til, at revisor skal have mindre vægt 

på de opgaver, der kan henføres til ledelsens ansvar, for eksempel interne kontroller, ligesom europa-

Kommissionen ønsker revisors oplysning om, hvilke informationer i regnskabet, der er blevet 

kontrolleret direkte, og hvilke, der er kontrolleret ud fra ledelsens oplysninger, revisors faglige 

vurdering og virksomhedens interne kontroller
72

. Europa-Kommissionen påpeger desuden, at det som 

hidtil er ledelsen, der har ansvaret for oplysningerne i regnskabet, men at revisor spiller en vigtig rolle 

over for samfundet ved at have fokus på at kontrollere ledelsens udtalelser, så regnskabsbruger kan 

stole på de afgivne oplysninger.  

Europa-Kommissionen overvejer ligeledes, om man kan se nærmere på det tidsmæssige aspekt relateret 

til revisionen. Revisionserklæringen kritiseres for at være for kort og komme for sent i forhold til 

regnskabsbrugers behov
73

. I Danmark har vi kortere frister for indsendelse af årsrapport end i mange 

andre europæiske lande, hvorfor FSR foreslår europa-Kommissionen, at der sker en ensretning af disse 

frister inden for EU. I Danmark er der desuden differentierede frister – forskellige for børsnoterede og 
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andre virksomheder – dette kunne i samme ombæring harmoniseres inden for EU, så medlemslandene 

havde samme regler. FSR påpeger ligeledes, at ”forsinkelsen” (tiden fra datoen for årsafslutning til 

datoen for offentliggørelse af årsrapporten) skyldes forberedelsen af regnskabstallene og ikke selve 

revisionen
74

 (hvorfor foreningen indirekte påpeger, at man ikke kan give revisor skylden for den tid, 

der går fra årsafslutning til offentliggørelse af årsrapporten). Denne produktionstid skyldes ofte, at der 

skal ske indrapportering fra underliggende datterselskaber, hvorefter eliminering og så videre skal 

foretages. Det vil derfor ikke umiddelbart være muligt at ændre denne proces, idet der må ske en vis 

forberedelse af de finansielle poster, inden revisionen påbegyndes. FSR ser flere problemer med endnu 

kortere deadlines for aflæggelse af årsregnskab end dem, vi kender i dag. Kortere rapporteringsfrist kan 

for eksempel betyde mangel på revisorer i den korte periode, der kan (skal) aflægges årsregnskaber. I 

forvejen er der store sæsonudsving i revisionsbranchen, idet langt størstedelen af danske virksomheder 

har årsafslutning med kalenderåret, hvorfor der allerede er et stort tidspres på revisorerne i starten af 

kalenderåret, hvor især større virksomheder skal revideres inden for meget korte deadlines.  

Europa-Kommissionen er desuden inde på, at der kan være et behov for oftere kommunikation fra 

revisor til regnskabsbruger end den årlige ved årsregnskabet, som vi ser det i dag. FSR gør opmærksom 

på, at man her – ligesom ved revisionens omfang – må være særdeles bevidst om, hvilken værdi der 

tilføres, idet det vil medføre yderligere omkostninger, hvis revisor skal foretage yderligere 

kommunikation til regnskabsbruger. Den yderligere information vil udelukkende være til gavn for 

regnskabsbruger og ikke nødvendigvis medføre større værdi i den reviderede virksomhed. Der er 

imidlertid ingen tvivl om, at hvis revisor skal foretage yderligere arbejde for at kunne erklære sig om 

andre informationer i løbet af året end de informationer, der fremgår af årsregnskabet, vil det medføre 

større omkostninger for virksomhederne, idet revisionshonorarerne vil stige. Det er derfor meget 

vigtigt, at disse meromkostninger sammenlignes med den merværdi og information, som 

regnskabsbruger opnår ved hyppigere kommunikation fra revisor.  
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2.6.3 Økonomisk uafhængighed 

Et andet fokuspunkt i Grønbogen er revisors uafhængighed af den reviderede virksomhed. Europa-

Kommissionen påpeger blandt andet forholdet omkring revisionshonorar, idet den mener, der kan opstå 

interessekonflikter, da revisor både udpeges og aflønnes af den virksomhed, som han skal revidere ud 

fra et objektivt synspunkt. Europa-Kommissionen mener, at det kan skabe konflikter, at revisor både er 

ansvarlig over for ledelsen i den reviderede virksomhed og samtidig aflønnes af samme virksomhed.  

Der foreslås tvungen rotation, således at samme revisionspartner eller –virksomhed ikke kan genvælges 

år efter år. En tvungen rotation er ifølge FSR ikke ønskelig. Foreningen begrunder dette med, at det vil 

medføre stigning i både omkostninger og tidsforbrug, idet man bryder kontinuiteten i forholdet mellem 

revisor og den reviderede virksomhed. Tvungen rotation kan desuden medføre en unødvendig 

administrativ byrde og en negativ påvirkning på revisors arbejde, og man kan ikke være sikker på, at 

tvungen rotation medfører øget uafhængig revision på markedet
75

. Netop øget uafhængighed er 

udgangspunktet for tankerne omkring tvungen rotation, men FSR er af den klare opfattelse, at 

uafhængighed bliver reguleret tilstrækkeligt i de etiske krav, der følger af ISA’erne. FSR ser derfor 

ikke behov for yderligere regulering på området og foreslår i stedet for at implementere nye tiltag, at 

man ser på, hvordan de eksisterende regler fungerer i praksis
76

. Desuden er FSR modstander af at 

foretage tvungen rotation, når der ikke er tegn på et egentligt problem omkring uafhængig mellem 

revisor og den reviderede virksomhed.  

Europa-Kommissionen foreslår desuden et regelsæt omkring revisionshonorarets størrelse i forhold til 

revisionsvirksomhedens samlede omsætning
77

, således at man kan begrænse revisionsvirksomhedens 

økonomiske afhængighed af revisionskunden. En sådan regulering findes allerede i de danske regler i 

form af RL’s § 26, hvoraf det fremgår, at revisionshonoraret fra en enkelt kunde ikke må overstige 20% 

af revisionsvirksomhedens samlede omsætning i fem på hinanden følgende år.  

Uafhængighed er unikt for revisionsbranchen, når revisor erklærer sig om finansiel og anden 

information, påpeger FSR i deres svar. Samtidig bemærker foreningen, at det er vigtigt at bevare det 
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tillidsforhold, der er og skal være mellem revisor og ledelsen i den reviderede virksomhed – og 

pointerer, at man skal huske, at en revision ikke må betragtes som en efterforskning
78

. Tillidsforholdet 

er afgørende for, at revisor får de oplysninger, der behøves ved den enkelte revision. Hvis ledelsen ikke 

føler sig tryg ved revisor eller er i tvivl om, hvorvidt den kan stole på revisor, vil ledelsen alt andet lige 

tilbageholde oplysninger. Dette kan vise sig at være katastrofalt for revisor, hvis det er afgørende 

oplysninger, der tilbageholdes. Derfor er det også vigtigt, at ledelsen frit kan vælge revisor – som vi 

kender det i dag – og skifte til en anden revisor, såfremt der ikke er den rette kemi mellem ledelsen og 

den nuværende revisor.  

Revisor vælges på generalforsamlingen, hvor alle aktionærer har indflydelse på valg af revisor, og FSR 

fremhæver, at det er vigtigt, at denne ret til frit at vælge revisor bibeholdes. Hvis revisor vælges af 

myndighederne, som Europa-Kommissionen blandt andet er inde på i Grønbogen, risikerer man, at 

revisor bliver en del af et offentligt tilsyn, og det er ikke ønskeligt. Der findes i Danmark mulighed for, 

at myndighederne i helt særlige tilfælde kan udpege en anden revisor til virksomheden end den revisor, 

virksomheden selv har valgt, men dette må kun anvendes som en sanktion i yderst specielle situationer, 

således at virksomhedernes generalforsamlinger fortsat frit kan vælge revisor.  

Virksomhedens ledelse har interesse i, at der udføres en rimelig revision, hvorfor FSR ikke ser samme 

konflikt, som den, kommissionen fremhæver
79

. FSR mener, at der findes tilstrækkelige regler, der 

regulerer krav til revisors uafhængighed, og at der derfor ikke er behov for ajourføring heraf på dette 

område.  

 

2.6.4 Andre ydelser end revision 

Et andet spørgsmål om uafhængigheden opstår, når revisor udfører andre opgaver for den reviderede 

virksomhed end egentlig revision. Det er Europa-Kommissionens opfattelse, at det skaber 

forretningsinteresser i den reviderede virksomhed for revisor, når han ud over revision også udfører 

andre opgaver for virksomheden. Europa-Kommissionen er desuden tilhænger af separation mellem 
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revisions- og rådgivningsydelser, idet der heraf ville kunne opstå rene revisionsvirksomheder, der i så 

fald vil minde mere om kontrollerende enheder end de revisions- og rådgivningsvirksomheder, vi 

kender i dag
80

. FSR er uenig heri og påpeger, at for mange SMV’er (små og mellemstore 

virksomheder) er revisor den eneste uafhængige rådgiver, virksomheden har tilknyttet, og foreningen 

frygter derfor, at SMV’er helt vil afstå fra at indhente rådgivning fra en ekstern part, hvis revisor ikke 

længere må yde denne rådgivning. FSR påpeger ligeledes, at det fra et samfundsperspektiv må være en 

fordel, at SMV’er modtager rådgivning fra revisor frem for slet ikke at modtage rådgivning
81

.  

Revisorer for virksomheder noteret på den amerikanske børs har forbud mod at udføre en række 

ydelser, når der ligeledes udføres revision for den pågældende virksomhed. I Danmark eksisterer der i 

RL § 21, stk. 1, nr. 1 en regel om, at revisor skal oplyse det i revisionsprotokollatet til årsregnskabet, 

såfremt revisor har udført andre ydelser end revision for den pågældende virksomhed. Dette gælder dog 

kun for virksomheder omfattet af RL § 21, stk. 3 (det danske svar på PIEs).   
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3  Forventnings- og forståelseskløften 

Inden for revision eksisterer der en forventnings- og forståelseskløft.  Denne kløft opstår, da der er 

uoverensstemmelse mellem, hvad offentligheden forventer revisor udfører, og hvad revisor skal udføre 

for at leve op til god tidssvarende skik
82

. Der findes flere definitioner af denne kløft. Bent Warming-

Rasmussen definerer i sin Ph.D-afhandling fra 1989 kløften som ”forskellen mellem hvad brugerne af 

revisionsydelsen forventer af en statsautoriseret revisor og dennes ydelser, og hvad revisor selv 

tillægger sin profession og rent faktisk leverer”. 

Denne kløft omfatter en rimelighedskløft, som svarer til forventningskløften, og en præstationskløft, 

som svarer til forståelseskløften. Rimelighedskløften opstår, når der er uoverensstemmelse mellem, 

hvad offentligheden har af forventninger til revisors arbejde, og hvad der er rimeligt at forvente af 

revisor. Præstationskløften handler om offentlighedens opfattelse af det arbejde, som revisor rent 

faktisk har udført. Præstationskløften indeholder to komponenter. Der er tale om mangelfuld regulering 

og mangelfuldt arbejde. Mangelfuld regulering opstår, når regnskabsbruger opfatter revisors arbejde 

som utilstrækkeligt, selvom revisor lever op til gældende lovgivning og standarder. Regnskabsbruger 

forventer altså mere af revisor, end hvad gældende lovgivning og standarder forskriver. Revisor kan 

derfor ikke stilles til ansvar for, at regnskabsbruger vurderer, at lovgivning og standarder er 

mangelfulde. Mangelfuldt arbejde opstår, når revisor ikke lever op til den kvalitet, som opgaven 

kræver. Revisors arbejde er således utilstrækkeligt.  
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             Præstationskløft                             Rimelighedskløft 

 

 

  Leveret ydelse Revisors eksisterende pligter                     Rimelighedsgrænse       Samfundets forventninger 

    

                        Mangelfuldt arbejde                            Mangelfuld regulering             Urimelige forventninger 

    Forståelseskløft               Forventningskløft83 

 

3.1 Regnskabsbrugers forventninger 

Forventnings- og forståelseskløften opstår blandt andet, da regnskabsbruger forventer, at revisor skal 

opdage og forebygge besvigelser. Det forholder sig dog sådan, at det primære ansvar for at forebygge 

og opdage besvigelser ligger hos virksomhedens øverste og daglige ledelse. Dog skal revisors 

planlægning indeholde overvejelser omkring risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet som følge 

af besvigelser
84

. Dette indebærer, at revisor skal identificere og vurdere risici for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet som følge af besvigelser. Endvidere skal revisor opnå tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis om de vurderede risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser ved 

at udforme og gennemføre passende reaktioner. Herudover skal revisor på passende vis reagere på 

besvigelser eller mistanker herom, som er konstateret under revisionen. 

Regnskabsbruger forventer, at en revision giver en absolut sikkerhed for, at der ikke forekommer 

væsentlige fejl og besvigelser i årsregnskabet, men en revision giver kun en høj grad af sikkerhed for, 

at årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, hvad enten denne skyldes fejl eller 

besvigelser. 
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Ligeledes har regnskabsbruger en anden forventning og holdning til væsentlighed og revisionens 

omfang. Revisor skal i sin planlægning danne sig et indtryk af, hvad der er væsentligt for 

regnskabsbrugerne. Regnskabsbrugerne består af flere forskellige grupper af interessenter, og disse kan 

have forskellige opfattelser af, hvad der er væsentligt. Regnskabsbrugers opfattelse af væsentlighed er 

generelt lavere end den væsentlighed, revisor anvender. Et godt eksempel herpå er ved fejl. For 

virksomheden kan fejl virke store, hvorimod revisor ikke anser disse fejl som væsentlige, da de ikke 

påvirker årsregnskabets retvisende billede. Herudover forventer regnskabsbruger, at revisor gennemgår 

alle transaktioner og bilag, ligesom han forventer, at revisor finder og retter alle fejl, men da en revision 

skal være omkostningseffektiv, gennemgås bilag og transaktioner kun stikprøvevis. 

Endvidere forventer regnskabsbruger, at revision er en garanti for going concern. Hvis ledelsen i 

virksomheden aflægger regnskabet med fortsat drift for øje, skal revisor overveje, hvorvidt ledelsens 

anvendelse af going concern-forudsætningen er passende. Dette gør revisor ved at vurdere det 

afsluttede årsregnskab, den afsluttende regnskabsanalyse, budgetter samt virksomhedens 

likviditetsberedskab. Det forholder sig sådan, at revisor kun afgiver en revisionserklæring med høj grad 

af sikkerhed, og ikke fuldstændig sikkerhed, hvorfor revision aldrig kan være en garanti for going 

concern. Det vil være umuligt for revisor at give en garanti om going concern, da der kan være mange 

forskellige grunde til en konkurs – også forhold, som revisor ikke kunne have opdaget på tidspunktet 

for afslutning af revisionen og datering af revisionserklæringen. Herudover tror nogle 

regnskabsbrugere, at en revisionserklæring uden modifikationer er en købsgaranti, hvilket ikke er 

tilfældet, da en revisionserklæring uden modifikationer ikke er ensbetydende med, at det er en god 

investering. 

Regnskabsbruger kan også have en forventning om, at revisionen omfatter en kritisk stillingtagen til 

virksomhedens operationer og kvaliteten af virksomhedens ledelse. Revisor skal have en forståelse for, 

hvordan virksomheden fungerer, og kontrollere, om der skulle have været usædvanlige transaktioner, 

men derudover blander revisor sig ikke i, hvordan virksomheden drives. Revisor involverer sig 

ligeledes ikke i, hvordan ledelsen er sammensat eller om den fungerer, så længe lovgivningen 

overholdes, men revisor har altid mulighed for at komme med anbefalinger til ledelsen i protokollatet, 

såfremt der skulle findes mere hensigtsmæssige løsninger.   
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Herudover forventer regnskabsbruger, at en revision sikrer, at al relevant lovgivning er overholdt. 

Revisor sikrer dog kun, at lovgivning vedrørende regnskab, bogføring og skat og afgifter er overholdt. 

Hvad der ellers skulle være af relevant lovgivning i virksomheden, for eksempel vedrørende personale 

og miljø, kontrollerer revisor ikke, om er overholdt. 

Alle ovenstående eksempler på regnskabsbrugers forventninger til revisor, er udtryk for, at 

regnskabsbruger har for høje forventninger til revisor i forhold til de krav, der er til revisor via 

lovgivning og revisionsstandarder. Der findes dog også en situation, hvor regnskabsbrugers 

forventninger til revisor er for lave. Det drejer sig om den betydning, som revisor har for, at 

kapitalmarkederne og virksomhederne er effektive og velfungerende. I et økonomisk veludviklet 

samfund, er det helt afgørende, at kapitalmarkederne er velfungerende.  

Hvis en virksomheds årsregnskab ikke er revideret, er der ingen, der har mulighed for at gennemskue, 

om virksomhedens værdi er for høj eller for lav. Virksomhedens værdi afspejles i kursen på dens aktier. 

Det er med andre ord revisors job at revidere årsregnskabet, således at dette giver et revisende billede 

af virksomheden og dens værdi. Herved kan værdien af virksomhedens aktier uden problemer 

fastsættes til den reelle værdi. Ligeledes er det vigtigt, at virksomhedernes regnskaber bliver revideret, 

således at samfundet kan have tillid til virksomhederne og deres årsregnskaber. Den side af revisors 

arbejde er der dog ikke mange, der har forventninger til. Det må formodes, at regnskabsbruger 

forventer, at kapitalmarkederne fungerer. Regnskabsbruger tænker ikke nødvendigvis over, at revisor 

spiller en vigtig samfundsmæssig rolle på dette område. Ligeledes må det formodes, at regnskabsbruger 

tager det som en selvfølge, at virksomhedernes årsregnskaber er revideret. Regnskabsbruger gør sig 

ikke overvejelser om, hvilken betydning det vil have, hvis årsregnskaberne ikke blev revideret.  

 

3.2 Regnskabsbrugers manglende forståelse 

Mange af de ovenstående forventninger hænger sammen med, at rigtig mange regnskabsbrugere ikke 

forstår revisors rolle. De har ikke nogen forståelse for og viden om, hvad en revision og revisors 

arbejde i realiteten indebærer. Dette hænger sammen med, at mange af regnskabsbrugerne ikke 

besidder de rette forudsætninger for at kunne forstå det. Hvis ikke man selv er indenfor 
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revisionsbranchen eller arbejder tæt på denne branche, kan det være rigtig svært at vide, præcist hvad 

revisors arbejde rent faktisk indebærer.  

Der er således mulighed for, at revisors rolle kan blive taget forgivet. Regnskabsbruger tænker ikke 

over, hvilken samfundsmæssig værdi det skaber, når virksomhedernes årsregnskaber er revideret. Hvis 

folk opfatter revisorerne og branchen som helhed som samfundsnyttig, vil revisionsbranchen være 

mindre sårbar overfor skandalesager. Revisorerne og branchen vil derfor have et bedre udgangspunkt, 

når der opstår skandaler på baggrund af sager, hvor revisor kritiseres. Det kan måske også være med til 

at mindske størrelsen af de sager, der opstår.   

Herudover er det de færreste regnskabsbrugere, der besidder de rette kompetencer til at kunne læse et 

regnskab. Mange mener måske, at det er tilstrækkeligt blot at læse revisionserklæringen, da mange er af 

den opfattelse, at en revisionserklæring uden modifikationer er en garanti for, at alt er i den skønneste 

orden. For at få det fulde billede af virksomheden og dens økonomiske situation er det nødvendigt at 

læse hele årsregnskabet, da revisionserklæringen aldrig kan stå alene. Regnskabsbrugers forventninger 

til revisionserklæringens indhold er således højere, end den rent faktisk indeholder. 

 

3.3 Konsekvenser som følge af forventnings- og forståelseskløften 

Når regnskabsbruger ikke har kendskab til revisionens faktiske indhold, skaber det tryghed hos denne, 

da han ikke er klar over, at revisor ikke lever op til hans forventninger. Såfremt regnskabsbruger 

erkender, at der er forskel på hans forventninger til en revision og de ydelser, revisor leverer 

sammenlignet med, hvad revisor rent faktisk leverer, kan det påvirke tilliden til revisor. Tilliden til 

revisor vil således blive påvirket i en negativ retning, selv om revisor rent faktisk leverer, hvad der 

kræves i henhold til gældende standarder og lovgivning. 

Dette fænomen ses for eksempel i store skandalesager. Her har offentligheden svært ved at forstå, at 

revisor ikke har opdaget eventuelle besvigelser, ligesom de har svært ved at forstå, hvordan en 

virksomhed kan gå konkurs, kort efter revisor har skrevet under på sin revisionserklæring, hvoraf det 

fremgår, at virksomheden opfylder going concern-forudsætningen.  
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Herudover er medierne medvirkende til at sådanne sager får stor opmærksomhed, hvorved der ofte 

opstår et større behov for hurtigt at finde en part, man kan give skylden for den pågældende konkurs. 

Når medierne dækker sådanne sager, kan man risikere, at de journalister, der dækker sagen, ikke har de 

fornødne kompetencer til at læse et årsregnskab, ligesom de heller ikke kender det faktiske indhold af 

en revision. Journalisterne kan derfor have svært ved at vurdere, hvor skylden skal placeres, og det ses 

derfor ofte, at revisor i sådan en sammenhæng uberettiget bliver gjort til den skyldige.  

Ved sådanne skandalesager skal ansvaret placeres et sted, da disse sager ofte er forbundet med store 

økonomiske tab, som påvirker en større gruppe af interessenter. Offentligheden forsøger ofte at placere 

dette ansvar hos revisor med den begrundelse, at revisor ikke har gjort sit arbejde godt nok. Selvom 

revisors arbejde lever op til gældende lovgivning og standarder, vil interessenterne ofte alligevel 

forsøge at stille revisor til ansvar herfor, da revisor har en lovpligtig forsikring. Ofte er der flere penge 

at hente her, end der er via en retssag mod de skyldige. 

Ligeledes kræver offentligheden, at der kommer ny lovgivning på området, således at gentagelser ikke 

kan finde sted. For at genvinde og styrke tilliden til revisor og den ydelse han leverer, er lovgivningen 

og standarderne derfor under konstant udvikling, hvorfor revisionen hele tiden bliver mere omfattende. 

Det er således samfundets behov, der driver udviklingen i revision. Forventnings- og forståelseskløften 

er derfor udtryk for den forsinkelse, der opstår, fra at der er opstået et behov i samfundet, til at dette 

behov er dækket ind af lovgivning og standarder, som revisor skal følge. 

Når samfundet hele tiden har højere forventninger og større krav til revisor og den ydelse han leverer, 

samtidig med at lovgivningen og standarderne på området bliver skærpet, medfører det, at revisors 

arbejdsbyrde bliver større. Når revisor skal udføre et større arbejde for at opfylde lovgivning og 

standarder, medfører det et større revisionshonorar. 

Når der en gang imellem dukker sager op, hvor det viser sig, at revisor ikke har gjort sit arbejde godt 

nok, er det med til at skade hele branchens omdømme. Dette er meget ærgerligt, da der årligt bliver 

underskrevet tusindvis af revisionserklæringer, hvor der er udført et godt stykke arbejde, og hvor 

regnskabsbruger er godt tilfreds med revisors ydelse. Det er således ganske få sager, der er med til at 

skade revisionsbranchens image. 
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3.4 Øget fokus på forventnings- og forståelseskløften 

Forventnings- og forståelseskløften vil altid eksistere, men i krisetider er der dog en tendens til, at der 

er et øget fokus på denne kløft. Dette skyldes primært, at flere virksomheder går konkurs under sådanne 

kriser, da konjunkturerne er nedadgående. Ligeledes begås der flere besvigelser under finansielle 

kriser, da der findes flere incitamenter hertil, når økonomien er dårlig. På trods heraf kan det være 

svært for regnskabsbruger at forstå, hvordan det kan ske, når revisor har afgivet en revisionserklæring 

uden modifikationer. Det samme gælder også, når skandalesager finder sted. 

Derfor skal revisor være bedre til at forklare, hvad en revisionserklæring uden modifikationer betyder, 

og hvilken værdi den giver regnskabsbruger. Dette indebærer, at revisor skal forklare, hvad han laver, 

ligesom han skal forklare, hvor stor en opgave han løser. Disse forhold skal forklares i et mere uformelt 

og almindeligt sprog, således at regnskabsbruger kan forstå det, idet værdien ellers ikke øges. Dette vil 

også kunne give de reviderede virksomheder større indblik i, hvad revisors arbejde omfatter, hvorfor de 

dermed bedre kan acceptere de høje og ofte kritiserede revisionshonorarer. 

Revisor skal derfor have øget fokus på ovenstående, da dette viser, at der er behov for en bedre 

kommunikation med regnskabsbruger om hvilken sikkerhed en revisionserklæring uden modifikationer 

giver. Revisor bør huske at forklare sikkerhedsgraden på for eksempel regnskabsmøder, ved deltagelse 

i generalforsamlinger og lignende forsamlinger, hvor mange regnskabsbrugere er til stede. Således kan 

regnskabsbruger få en bedre forståelse for, hvad en revisionserklæring uden modifikationer indeholder, 

og herved kan forventnings- og forståelseskløften langsomt blive reduceret på dette område.   

 

3.5 Konkrete sager 

Når forventnings- og forståelseskløften omtales, kan det ikke undgås, at flere danske erhvervsskandaler 

dukker op i erindringen. Her tænkes der især på de sager, hvor der er tvivl om, hvorvidt revisor har 

udført sit arbejde godt nok. Af nyere danske skandalesager, hvor dette menes at være tilfældet, kan 

blandt andet nævnes Nordisk Fjer, Memory Card Technology, Roskilde Bank og IT Factory. Nogle af 

disse sager er endnu ikke afsluttet, hvorfor det endnu ikke vides, hvor ansvaret bliver placeret. 
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3.5.1 Nordisk Fjer 

I 1969 bliver Johannes Petersen direktør for Nordisk Fjer Udviklingscenter A/S. Gennem 1970erne 

sminkes regnskaberne, ved at det interne selskab Nordisk Fjer Udviklingscenter A/S udvikler og sælger 

maskiner til koncernens egne fabrikker til kunstigt opskrevne priser. Dette fører således til en 

fortjeneste hos det sælgende selskab og et værdifuldt aktiv hos det købende selskab. 

I 1987 stiftes Nordisk Fjerfabrik Holding A/S, og i 1988 opkøbes en amerikansk tekstilvirksomhed. 

Værdien af den opkøbte virksomhed opskrives straks. Ligeledes indgås der leasingaftaler, hvor de 

overvurderede maskiner sælges til leasingselskaberne, hvorefter maskinerne lejes tilbage. 

Johannes Petersen har bestemt, at selskabet under ingen omstændigheder må give underskud. Derfor 

gennemføres fiktive handler med fjer og dun, da man konstruerer regnskabet bagfra. Analytikerne 

kritiserer regnskaberne for, at regnskabsprincipperne hele tiden ændres, ligesom de mener, at 

informationsniveauet er helt utilstrækkeligt. Endvidere er der hyppige udskiftninger af revisorerne. I de 

sidste seks år af selskabets levetid blev regnskabsprincipperne ændret 32 gange, og revisorerne blev 

udskiftet otte gange
85

. 

I sensommeren 1990 konstaterer finansdirektøren, at Nordisk Fjer-koncernen reelt har et underskud på 

349 mio. kr., hvilket er uacceptabelt for Johannes Petersen, hvorfor han med tvang og overtalelse får 

finansdirektøren til at underskrive en urevideret regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs. 

Denne regnskabsmeddelelse viser, at selskabet for regnskabsåret 1989/90 har et overskud på 110 mio. 

kr. og en egenkapital på 886 mio. kr. 

På en ekstraordinær generalforsamling den 25. september 1990 præsenteres disse tal sammen med en 

gennemgribende ændring af koncernen. Dette indebærer, at de primære datterselskaber, fabrikker og 

produktionsaktiviteter skal indgå i et hollandsk holdingselskab, som Nordisk Fjerfabrik Holding A/S 

vil eje 48% af. De øvrige 52% er blevet solgt til tre udenlandske partnere, og salgsprisen opgives til en 

halv mia. kr. Problemet er imidlertid, at sidst nævnte aftale slet ikke eksisterer. Derfor købes 4% af det 

hollandske selskab af en fond, og de resterende 48% fordeles i fire skuffeselskaber på Isle of Man. De 

fiktive salg afsløres den 14. november 1990, og Københavns Fondsbørs udbeder sig en forklaring fra 

det børsnoterede selskab Nordisk Fjerfabrik Holding A/S. Unibank og Danske Bank, der tilsammen har 
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625 mio. kr. til gode, sætter sig sammen for at drøfte situationen. Disse erkender, at koncernens facade 

dækker over et økonomisk kaos. Selskabet går i betalingsstandsning. Rekonstruktionen mislykkes, og 

den 5. marts 1991 går selskabet konkurs. Aktionærerne taber 657 mio. kr., egenkapitalen er negativ 

med knap 1,4 mia. kr., og kreditorerne taber 4 mia. kr., men får 300 mio. kr. i dividende
86

. 

På generalforsamlingen i juli 1987 bliver to revisionsvirksomheder valgt til at forestå revisionen i 

Nordisk Fjer-koncernen. Heraf er den ene revisionsvirksomhed nyvalgt. Den nyvalgte 

revisionsvirksomhed påbegynder herefter arbejdet, men ledelsen giver dem ikke de oplysninger og det 

materiale, de beder om. Samtidig får den nyvalgte revisionsvirksomhed indtrykket af, at det forestående 

årsregnskab ikke kan forsynes med en revisionserklæring uden modifikationer. Den 18. april 1988 

fratræder den nyvalgte revisionsvirksomhed med øjeblikkelig virkning. Dette sker efter regnskabsårets 

udløb, men det er tids nok til, at der kan vælges en ny medrevisor, således at årsregnskabet kan 

revideres og aflægges rettidigt. 

Efter selskabets konkurs anlægger aktionærerne sag mod den fratrådte revisionsvirksomhed med krav 

om erstatning på op mod 22 mio. kr., da den fratrådte revisionsvirksomhed ikke har orienteret den nye 

revisor om årsagen til sin fratrædelse, ligesom de ikke har sikret sig, at revisionserklæringen i 

årsregnskabet for 1987/88 blev forsynet med de nødvendige forhold
87

. I 2002 frikender Østre Landsret 

revisorerne, da retten vurderer, at revisorerne ikke har tilsidesat god revisorskik ved at fratræde med 

henvisning til, de ikke kunne få de oplysninger og det materiale, de havde behov for
88

. 

Endvidere bliver tre statsautoriserede revisorer, som har påtegnet årsregnskaberne, tiltalt for ikke at 

have levet op til deres ansvar og god revisorskik. Landsretten idømmer én af revisorerne dagbøder på 

40.000 kr., ligesom én af revisorerne idømmes dagbøder på 20.000 kr., mens den tredje revisor bliver 

frikendt
89

. Revisorerne bliver i Landsretten dømt i videre omfang end i Byretten, men de slipper 

billigere på grund af den lange sagsbehandlingstid
90

. 
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3.5.1.1 Ny lovgivning 

Herudover skal Nordisk Fjer sagen nævnes, da den førte til ny lovgivning på området. Dette skete, da 

man ville forhindre, at lignende sager skulle finde sted. 

Hovedårsagen, til at det kunne gå så galt med Nordisk Fjer, var, at Johannes Petersen både var direktør 

og bestyrelsesformand. Herved kunne han stort set gøre, som det passede ham, da der ikke var 

tilstrækkelige interne kontroller. Der var således i nogle tilfælde ingen til at holde opsyn med, hvad han 

lavede, ligesom han ikke havde svært ved at trumfe sine ideer og handlinger igennem. 

Herefter blev Selskabsloven ændret, således at det ikke længere er muligt for aktieselskaber at have en 

bestyrelsesformand, som også er direktør. Ligeledes blev der indført et krav om, at aktieselskaber skal 

have en forretningsorden. Formålet med en forretningsorden er at sikre, at arbejdet i bestyrelsen foregår 

hensigtsmæssigt, ligesom en overtrædelse heraf kan få betydning ved bedømmelsen af, om 

bestyrelsesmedlemmer har handlet ansvarspådragende
91

. 

Grundet Johannes Petersens hverv var det muligt for ham at holde kritiske bemærkninger skjult for 

resten af bestyrelsen. Disse bemærkninger stod skrevet i protokollen, men fremgik ikke af 

revisionserklæringen i årsregnskabet. Protokollen blev ikke forelagt for resten af bestyrelsen, hvorfor 

disse bemærkninger aldrig kom til deres kendskab.  

I kølvandet herpå blev lovgivningen lavet om, således at revisor skal kontrollere, at protokollen er 

underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer, ligesom revisor skal nummerere siderne i protokollen 

fortløbende. Herved kan det kontrolleres, at alle sider er forelagt og godkendt af alle 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

3.5.2 Memory Card Technology 

I december 1997 bliver Memory Card Technology børsnoteret på Københavns Fondsbørs. Som led i 

selskabets vækststrategi, er det planlagt, at selskabet skal børsnoteres på Nasdaq. For regnskabsåret 

1998/99 aflægger selskabet et årsregnskab, hvor både omsætning og resultat er stigende. 
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Halvårsregnskabet for 1999/2000 udviser en omsætning på 599 mio. kr. og et resultat før skat på 9,4 

mio. kr. 

Selskabet optager et stort lån på 68 mio. $, for at kunne fortsætte væksten, samtidig med at koncernen 

bliver gjort klar til børsnoteringen på Nasdaq. Kort tid efter begynder kurserne på den amerikanske 

børs at falde, priserne på RAM begynder at falde kraftigt, og kursen på dollaren stiger. Lånet skal 

tilbagebetales i september 2000. 

Fra april måned og hen over sommeren i år 2000 tiltager IT-aktiernes nedtur, og bestyrelsen i selskabet 

indser, at børsnoteringen på Nasdaq ikke kan gennemføres. Banklånet kan derfor ikke tilbagebetales, da 

den forventede kapitaltilførsel på 1 mia. kr. udebliver. Endvidere har valutakursen udviklet sig negativt, 

hvilket påfører selskabet et tab på knap 47 mio. kr. Selskabet opnår udsættelse med tilbagebetalingen af 

lånet. 

Årsregnskabet for 1999/2000 udviser et underskud på 56 mio. kr. på trods af, at omsætningen er steget 

til knap 1,3 mia. kr., og en positiv egenkapital på 112 mio. kr. Grundet det dårlige resultat bringer 

ugebrevet Mandag Morgen i oktober 2000 en række kritiske artikler, hvor der sættes spørgsmålstegn 

ved egenkapitalen og selskabets likviditet. Dette gør, at selskabets aktie falder med 12%. Derfor sender 

selskabets stifter og direktør John Trolle et personligt brev til alle navnenoterede aktionærer, hvor han 

forklarer, at der ingen problemer er. Allerede dagen efter, at disse breve er sendt ud, bliver bestyrelsen 

bekendt med, at egenkapitalen højst sandsynligt er tabt. Bestyrelsen, banker, revisorer og advokater 

arbejder en hel weekend på at redde selskabet, men mandag den 6. november 2000 meddeler de 

Københavns Fondsbørs, at egenkapitalen muligvis er tabt. Herefter styrtdykker selskabets aktie. 

På en generalforsamling bliver en hastigt udarbejdet redningsplan vedtaget. John Trolle stiller sin 

aktiepost på 53% som garanti for et banklån på 150 mio. kr. Dette lån konverteres til ansvarlig kapital. 

Lånet er uopsigeligt i ét år, og skal ikke forrentes. Dog skal bankerne i stedet have 33% af den 

værditilvækst, der måtte komme i selskabets aktiekurs, indtil lånet skal indfries. 

I januar 2001 forlader John Trolle selskabet. En nyudnævnt direktør går i gang med at restrukturere 

organisationen. Herunder bliver varelageret manuelt optalt, og det viser sig, at der er afvigelser i 
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forhold til IT-systemets optælling, samt at varerne er meget mindre værd. Ligeledes hensættes der 45 

mio. kr. til tab på debitorerne. 

Den 29. januar 2001 viser et internt halvårsregnskab, at selskabet ikke har penge til at betale 

kreditorerne, og at egenkapitalen er negativ. Derfor anmelder selskabet betalingsstandsning. Den 20. 

februar 2001 offentliggør selskabet et forkortet årsregnskab. Dette viser, at egenkapitalen er negativ 

med 511 mio. kr. Det skyldes, at der har været valutatab, tab på debitorer, nedskrivning af goodwill, og 

at varelageret er faldet med mere end 300 mio. kr. siden september 2000. 

Tre uger senere sælges selskabets aktiver til amerikanske Dataram Corporation for cirka 265 mio. kr. I 

efteråret 2001 indgiver selskabets bestyrelse en konkursbegæring. Aktionærerne taber alt, og 

egenkapitalen er negativ med 514 mio. kr. Der er en samlet gæld i selskabet på 630 mio. kr., hvoraf 

bankerne tegner sig for langt størstedelen. Dividenden bliver 40%
92

. 

Der bliver rejst erstatningskrav mod direktionen, bestyrelsen og revisorerne på 100 mio. kr. Herudover 

lægger Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet sag an mod revisorerne ved Revisorernes 

Disciplinærnævn. Her bliver fire revisorer fra to forskellige revisionsvirksomheder hver især idømt en 

bøde på 150.000 kr. Endvidere idømmes to af revisorerne en bøde på 50.000 kr. hver, da de også var 

revisorer for John Trolles holdingselskab. 

Revisorernes Disciplinærnævn har ved fastsættelsen af bøderne lagt vægt på, at der har været gentagne 

og i nogle tilfælde grove tilsidesættelser af god revisorskik vedrørende meget betydelige værdier i en 

børsnoteret virksomhed
93

. 

I 1999 har revisorerne fra den ene revisionsvirksomhed i et internt notat skrevet, at de ikke kan finde 

hoved og hale i, hvordan virksomheden er kommet frem til værdien af varelageret. Ligeledes har de 

samme revisorer forsynet årsregnskabet for John Trolles holdingselskab med en revisionserklæring 

uden modifikationer eller supplerende oplysninger til trods for, at der var et ulovligt aktionærlån. I et 

internt notat har revisorerne imidlertid skrevet, at de blev truet og presset af John Trolle til at se stort på 

aktionærlånet. 
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Ovenstående viser, at revisorerne ikke har udført deres arbejde godt nok. Hvis man som revisor bliver 

truet eller ikke forstår virksomhedens opgørelser, berettiger det ikke til, at man blot lader som 

ingenting. Derfor er det forståeligt, at de blev idømt bøder. 
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4  Delkonklusion 

Formålet med en revisionserklæring er at give regnskabsbruger en uafhængig vurdering af en 

virksomheds finansielle stilling på et bestemt tidspunkt. For at kunne afgive en revisionserklæring må 

revisor opfylde de uddannelses- og lovgivningsmæssige krav herfor. Dette indebærer, at kun godkendte 

revisorer kan afgive en revisionserklæring, idet revisor skal have de rette kompetencer herfor. 

Ligeledes er der krav til revisors uafhængighed, således at regnskabsbruger kan stole på, at revisor 

afgiver revisionserklæringen uden hensyn til forholdet til den pågældende virksomhed. Da revisors 

funktion er vigtig for samfundet, er der opstillet strenge krav til revisors opfyldelse af 

uafhængighedsreglerne. Kravene fremgår af ISA’erne samt Revisorloven.  

Krav til indhold i revisionserklæringen fremgår af ISA 700, som definerer de afsnit, som 

revisionserklæringen skal omfatte. Det er revisors overordnede formål at opnå en høj grad af sikkerhed 

for, at oplysningerne i det reviderede årsregnskab ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisor 

skal desuden i revisionserklæringen konkludere, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af 

virksomhedens finansielle stilling pr. statusdagen. Revisor skal modificere revisionserklæringen med 

forbehold, såfremt revisor ikke kan opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, eller hvis revisor 

konkluderer, at årsregnskabet som helhed ikke er uden fejlinformation. Ligeledes har revisor mulighed 

for at anvende supplerende oplysninger, såfremt der efter hans vurdering er forhold i årsregnskabet 

eller revisionen, der bør fremhæves.  

Revisionserklæringen er revisors eneste middel til kommunikation med regnskabsbruger, og Europa-

Kommissionen har derfor fokus på, hvordan denne kommunikation kan forbedres, således at 

regnskabsbruger får alle relevante informationer fra revisor og dermed får det bedste 

beslutningsgrundlag. Europa-Kommissionen har derfor i sin Grønbog fra 2010 opstillet en række idéer 

og forslag til krav, som, Europa-Kommissionen forestiller sig, bør følges. Europa-Kommissionen har 

især fokus på tilstrækkelig information til regnskabsbruger og har flere forslag til, hvordan 

kommunikationen mellem revisor og regnskabsbruger kan forbedres. Desuden har Europa-

Kommissionen fokus på revisors uafhængighed og foreslår blandt andet rotationsprincipper ved valg af 

revisor. Det samme fokus gælder styrkelse af revisionsfunktionen og ikke mindst tilsynet med revisor, 

således at regnskabsbruger altid kan have tillid til konklusionen i revisionserklæringen.  
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Forventnings- og forståelseskløften opstår, når der er uoverensstemmelse mellem regnskabsbrugers 

forventninger og revisors faktisk udførte arbejde. Det vil sige, at forventnings- og forståelseskløften 

opstår, når offentligheden forventer ét af revisors arbejde, og revisor ifølge gældende krav skal udføre 

noget andet. Forventnings- og forståelseskløften omfatter en rimelighedskløft, som svarer til 

forventningskløften, og en præstationskløft, som svarer til forståelseskløften.  

Regnskabsbrugers forventning er, at der ved afgivelse af revisionserklæringen er opnået en absolut 

sikkerhed for, at der ikke forekommer væsentlige fejl og besvigelser i årsregnskabet, ligesom 

regnskabsbruger forventer, at det er revisors opgave at opdage og forebygge besvigelser. 

Regnskabsbruger har ligeledes et andet forhold til væsentlighed og forventer, at selv mindre 

beløbsmæssige forhold bliver rettet af revisor. Revisionserklæringens brug af going concern-

forudsætningen kan regnskabsbruger misfortolke som en garanti for, at virksomheden ikke går konkurs. 

Disse forhold gør alle sammen, at regnskabsbruger har meget høje forventninger til revisor og 

revisionserklæringens betydning.  

Ligeledes har regnskabsbruger manglende forståelse for og viden om, hvad en revision og revisors 

arbejde i realiteten indebærer, hvilket er med til at øge forventnings- og forståelseskløften. Desuden 

besidder mange regnskabsbrugere ikke de fornødne kompetencer til at læse og forstå et årsregnskab.  

Forventnings- og forståelseskløften er med til at svække tilliden til revisor, når regnskabsbruger 

opdager, at hans forventninger ikke svarer til virkeligheden, det til trods for, at revisor udfører sit 

arbejde efter de gældende regler og standarder. Denne forventnings- og forståelseskløft kommer til 

udtryk i skandalesager, som omtales i medierne, der forsøger at finde en syndebuk, når nogen har lidt 

økonomiske tab. Hvis revisor skal udføre arbejde svarende til regnskabsbrugers forventninger, vil det 

medføre både ajourført lovgivning og standarder, men også en større arbejdsbyrde for revisor, idet 

mere arbejde skal udføres for at imødekomme forventningerne.  

Der vil altid eksistere en forventnings- og forståelseskløft, da der altid vil være en vis forsinkelse, fra et 

behov i samfundet opstår, til behovet bliver dækket af lovgivningen. Der har dog været øget fokus på 

forventnings- og forståelseskløften de senere år på grund af den økonomiske krise, hvilket især betyder, 

at der er behov for en bedre kommunikation til regnskabsbruger om, hvad en konklusion uden 

modifikationer i revisionserklæringen egentlig betyder. 
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5  IAASB 

5.1 IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring 

IAASB er kommet med et udspil til en ny revisionserklæring. IAASB har forsket på dette område, haft 

dialog med interessenter verden over og kom i maj 2011 med et høringsoplæg, som der kom 

internationale tilbagemeldinger på. Disse tilbagemeldinger viste, at der er behov for at ændre den 

nuværende revisionserklæring. Der er behov for, at der bliver skabt en større gennemsigtighed omkring 

væsentlige regnskabsposter og om gennemførelsen af den enkelte revision. Herudover er det en 

nødvendighed at lave en gennemgribende ændring nu, som dækker informationsbehovet hos 

regnskabsbrugerne, fremfor at lave gradvise ændringer over tid. Alle regnskabsbrugerne har interesse i, 

at der sker forbedringer på området, og lignende tiltag verden over viser, at regnskabsbrugerne mener, 

at årsrapporten bør forbedres
94

. 

For at følge op på ændringen af den nuværende revisionserklæring erkender IAASB, at der også er 

behov for mere langsigtede overvejelser og tiltag. Mange mener, at den forandring, der skal til for at 

dække regnskabsbrugernes informationsbehov og for at formindske forventnings- og forståelseskløften, 

ikke alene kan ske ved at ændre den nuværende revisionserklæring. Der er en udbredt holdning til, at 

det altafgørende for at skabe meningsfulde forandringer er at overveje den information, der er i og 

udenfor årsregnskabet, samt den øverste ledelses rolle. Derfor er det vigtigt, at de tiltag, der bliver lavet 

for at forbedre revisors rapportering, bliver synkroniseret med forbedringer af corporate governance og 

finansiel rapportering generelt. Alle disse forbedringer og tiltag skal gennemføres, således at 

regnskabsbrugerne har mere information til rådighed, som gør det muligt at træffe bedre beslutninger 

på baggrund af årsregnskabet og revisionen
95

. 

 

5.2 Hvad skal ændres? 

IAASB er nået til enighed om nogle forbedringer, som de mener revisionserklæringen bør indeholde. 

Disse forbedringer bør gælde internationalt. 
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5.2.1 Opinion 

Revisors konklusion samt anden information, som specifikt vedrører den enkelte enhed, skal have en 

fremtrædende placering i revisionserklæringen
96

. 

Grunden, til at revisors konklusion skal have en fremtrædende placering, er, at der bliver lagt stor vægt 

på revisors konklusion. Som respons på IAASB’s høringsoplæg i maj 2011 svarede en række af 

respondenterne og især lovgiverne, at revisors konklusion skal være mere fremtrædende i 

revisionserklæringen. Herudover blev det bemærket, at revisors konklusion i øjeblikket er 

omdrejningspunktet for regnskabsbrugerne, og at det har værdi for disse, om denne er modificeret eller 

ej. Derfor foreslår IAASB, at revisors konklusion skal vises som det første i revisionserklæringen. 

Revisors konklusion vil indeholde en beskrivelse af bestanddelene i årsregnskabet og vil have en 

udtrykkelig henvisning til noterne, som er en integreret del af årsregnskabet. Denne udtrykkelige 

henvisning til noterne er at foretrække frem for den nuværende henvisning til ”andre forklarende 

oplysninger”. Dette afspejler betydningen af noterne og det voksende ansvar, som revisor har for 

revision af de offentliggjorte oplysninger som led i revisionen af årsregnskabet som helhed. Ydermere 

har det den fordel at forveksling med afsnittet Andre oplysninger undgås, og det foreslås, at disse 

oplysninger bliver behandlet i et nyt særskilt afsnit i revisionserklæringen
97

. 

 

5.2.2 Basis for opinion  

I dag kræver ISA’erne, at revisor skal inkludere afsnittet Grundlag for konklusion, når revisors 

konklusion er modificeret. I revisionserklæringer uden modifikationer er identifikation af 

revisionsstandarderne og en erklæring om, at revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

som grundlag for revisors konklusion i dag indeholdt i afsnittet om revisors ansvar. IAASB mener, at 

disse oplysninger er relevante for regnskabsbrugerne, hvorfor de skal placeres i umiddelbar forlængelse 

af revisors konklusion. Dette afsnit vil blive justeret i overensstemmelse hermed, når revisor udtrykker 

en modificeret konklusion
98

. 
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5.2.3 Going Concern 

Revisor skal i revisionserklæringen konkludere, om ledelsens brug af going concern-forudsætningen 

har været hensigtsmæssig, ligesom han skal konkludere, hvorvidt væsentlige usikkerheder i forhold til 

going concern er blevet identificeret
99

. 

Den globale finanskrise har understreget betydningen af klar og rettidig regnskabsaflæggelse, ligesom 

den har resulteret i, at der er et øget fokus på vurderingen af going concern og de hertil knyttede 

oplysninger. I kølvandet på krisen er det blevet diskuteret, hvordan revisor kan spille en større rolle i 

forhold til going concern. Going concern er et kritisk regnskabs- og revisionsmæssigt problem, og 

Europa-Kommissionens forslag til Artikel 22 understreger dette. Dette forslag vil forbedre revisors 

rapportering gennem indhentelse af en bekræftende erklæring om going concern i revisionserklæringen 

for PIEs. Herudover har nogle respondenter i forbindelse med IAASB’s høringsoplæg i maj 2011 

efterlyst en afklaring af de respektive roller og ansvar for henholdsvis ledelse og revisor vedrørende 

going concern og revisors ansvar for at rapportere resultatet af sit arbejde vedrørende going concern. 

Dette har givet IAASB en betydelig drivkraft til at prøve at forbedre revisors rapportering på dette 

område
100

. 

Derfor har IAASB overvejet forskellige muligheder, som spænder fra en beskrivelse af revisors og 

ledelsens ansvar til en konklusion fra revisor om virksomhedens fremtidige rentabilitet. Den mulighed, 

som IAASB har fundet mest hensigtsmæssigt, og som er i overensstemmelse med de 

revisionshandlinger, der i dag kræves af ISA 570, er, at alle revisionserklæringer under henvisning til 

den relevante regnskabsmæssige begrebsramme skal indeholde en konklusion vedrørende 

hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af going concern-forudsætningen og en erklæring om, 

hvorvidt der på baggrund af den udførte revision er blevet identificeret væsentlige usikkerheder 

vedrørende begivenheder eller forhold, som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at 

fortsætte som going concern
101

.  

IAASB mener, at det vil skabe værdi hos regnskabsbrugerne, hvis revisionserklæringen suppleres med 

en erklæring om, at væsentlige usikkerheder ikke er blevet identificeret. Desuden kan en udtrykkelig 
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erklæring om fraværet af væsentlige usikkerheder fører til en fejlfortolkning hos regnskabsbrugerne 

om, at revisor afgiver en konklusion om virksomhedens fremtidige rentabilitet, hvilket potentielt 

resulterer i en udvidelse snarere end en indsnævring af forventnings- og forståelseskløften. For at 

minimere potentiel misforståelse gør IAASB’s forslag det klart, at ikke alle fremtidige begivenheder 

eller forhold kan forudsiges, og at erklæringen om fravær af væsentlige usikkerheder ikke er en garanti 

for virksomhedens evne til at fortsætte som going concern
102

. 

Da going concern-forudsætningen og væsentlige usikkerheder er to forskellige begreber, er de blevet 

placeret under separate overskrifter i going concern-afsnittet af IAASB’s forslag til en ny 

revisionserklæring
103

. 

Hvis revisor har identificeret en væsentlig usikkerhed, som er tilstrækkeligt oplyst i regnskabet, skal 

han henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på, hvor en sådan væsentlig usikkerhed er beskrevet i 

regnskabet baseret på kravet i ISA 570
104

, hvilket svarer til de nuværende regler.  

Der kan også være situationer, hvor revisor ikke har identificeret væsentlige usikkerheder, men hvor 

der er blevet identificeret visse begivenheder eller forhold, som kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte som going concern. Under sådanne omstændigheder kan det være 

en fordel, at revisor i revisionserklæringen beskriver de væsentligste vurderinger og de procedurer, der 

er foretaget i forbindelse med at komme frem til en konklusion om, at der ikke eksisterer væsentlige 

usikkerheder. Under disse omstændigheder ses disse yderligere oplysninger som nyttige for nogle 

regnskabsbrugere, da det giver ekstra gennemsigtighed om revisors arbejdsindsats på dette område. Der 

kan dog være hindringer forbundet hermed, da det kan være vanskeligt for revisor at undgå at afsløre 

virksomhedsspecifikke oplysninger, som ikke er beskrevet af ledelsen
105

. 

Som supplement til det nye going concern-afsnit indeholder den reviderede revisionserklæring en 

beskrivelse af ledelsens ansvar med hensyn til going concern. Denne beskrivelse har til formål at 

klarlægge ledelsens ansvar i henhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og samtidig 

give regnskabsbrugerne den rette kontekst, både med hensyn til revisors konklusion om det 
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hensigtsmæssige i ledelsens brug af going concern-forudsætningen og med hensyn til erklæringen om 

fraværet af væsentlige usikkerheder
106

. 

 

5.2.4 Auditor Commentary 

Der skal være et afsnit i revisionserklæringen, kaldet Auditor Commentary, som skal indeholde 

yderligere informationer. Disse informationer skal fremhæve områder, som efter revisors vurdering er 

vigtige for regnskabsbrugernes forståelse af årsregnskabet og revisionen. Dette tiltag skal være et krav 

for virksomheder, som har offentlighedens interesse, altså de såkaldte PIEs. Dette inkluderer som 

minimum børsnoterede selskaber, men efter revisors skøn kan disse oplysninger også gives for andre 

virksomheder
107

. 

For børsnoterede selskaber opfordrede investorer og analytikere til forandringer, som vil øge 

informationsværdien i revisionserklæringen. Denne øgede informationsværdi skal hjælpe i 

beslutningsprocessen, når der skal foretages investeringer. Disse regnskabsbrugere mener, at det vil 

skabe værdi, hvis der er mere relevant information om årsregnskabet og revisionen i 

revisionserklæringen
108

. 

Imidlertid har regnskabsbrugerne forskellige grunde til at søge yderligere oplysninger, ligesom de ser 

ud til at have forskellige meninger om, hvad der kan have størst værdi. Nogle regnskabsbrugere mener, 

at det vil øge værdien, hvis revisor fremhæver oplysninger om de områder i årsregnskabet, som, revisor 

mener, er vigtigst. Andre mener, at det vil være mere nyttigt, hvis revisor skaber kontekst til de 

fremhævede forhold ved at forklare, hvorfor forholdet er vigtigt set fra revisors synspunkt og således 

kort beskrive procedurerne og konklusionerne på områderne. Disse oplysninger er blevet nævnt som 

værende særligt påkrævede på områder, hvor ledelsen har udført væsentlige skøn. Atter andre vil gerne 

vide mere om, hvordan revisionen er udført samt de vigtigste beslutninger, som revisor har foretaget i 
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planlægningen af revisionen såsom væsentlighed, brug af eksperter eller inddragelse af andre 

revisorer
109

. 

Baseret på værdien citeret af regnskabsbrugerne er IAASB af den opfattelse, at revisor vil kunne give 

yderligere oplysninger til regnskabsbrugerne, som er skræddersyet til de faktiske omstændigheder i 

virksomheden i en særskilt og fremtrædende del af revisionserklæringen, som vil blive betegnet 

Auditor Commentary. Det overordnede formål med et sådant nyt afsnit i revisionserklæringen er at 

skabe klarhed om forhold, som, revisor vurderer, sandsynligvis vil være vigtigst for 

regnskabsbrugernes forståelse af det reviderede årsregnskab og revisionen
110

. 

ISA 706 kræver, at revisionserklæringen omfatter yderligere oplysninger, som regnskabsbrugernes 

opmærksomhed, efter revisors vurdering, bør henledes på. Dette omfatter forhold, som er passende 

præsenteret eller oplyst i regnskabet, men som er af en sådan betydning, at de er afgørende for 

regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet. Det samme gælder forhold, som ikke er præsenteret eller 

oplyst i regnskabet, men som er relevant for regnskabsbrugernes forståelse af revisionen, revisors 

ansvar eller revisionserklæringen. Der er tale om supplerende oplysninger om henholdsvis regnskabet 

og om revisionen efter ISA 706. Regnskabsbrugernes synspunkt er, at de supplerende oplysninger er 

nyttige til at henlede deres opmærksomhed på, hvad der er vigtigt i regnskabet eller revisionen
111

. 

Det nye afsnit Auditor Commentary er i overensstemmelse med de eksisterende supplerende 

oplysninger. For bedre at kunne opfylde regnskabsbrugernes informationsbehov skal der ske lidt 

ændringer. Der skal ske en sænkning af tærsklen for, hvornår revisor skal henlede opmærksomheden på 

visse forhold fra de forhold, som er afgørende for regnskabsbrugernes forståelse af årsregnskabet til 

forhold, der kan være vigtige for regnskabsbrugernes forståelse af årsregnskabet. Endvidere skal 

revisor give oplysninger om de vigtigste revisionsmæssige forhold, som er relateret til bestemte 

områder af regnskabet. Hermed bliver det for revisor krævet, at han efter sin egen vurdering kan 

inkludere de oplysninger, som, han skønner, er mest relevante for regnskabsbrugernes forståelse af 

disse vigtige forhold
112

. 
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Da det overordnede formål med Auditor Commentary er at skabe gennemsigtighed om forhold 

vedrørende både det reviderede årsregnskab og revisionen, er der ikke længere behov for at fastholde 

de separate begreber Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og Supplerende 

oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
113

. 

I de fremtidige standarder vil det være nødvendigt for IAASB at fastslå, at Auditor Commentary ikke 

bør anvendes som en erstatning for, at revisor udtrykker en konklusion med forbehold, en afkræftende 

konklusion eller en manglende konklusion, når dette efter omstændighederne er påkrævet for en 

specifik revisionsopgave. Ligeledes skal Auditor Commentary ikke indeholde beskrivelser og 

oplysninger, som den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kræver, at ledelsen afgiver. Dette er 

en central forudsætning for anvendelsen af supplerende oplysninger i dag, hvorfor det vil være 

nødvendigt at bibeholde denne forudsætning, hvis IAASB beslutter at underordne supplerende 

oplysninger under en bredere paraply i Auditor Commentary
114

. 

Regnskabsbrugerne har foreslået, at de forhold, som revisor og den øverste ledelse har haft de mest 

omfattende dialoger om, kan inkluderes i Auditor Commentary. Dette vil skabe åbenhed om revisors 

kommunikation med den øverste ledelse og skabe værdi for regnskabsbrugerne. Imidlertid vil ikke alle 

forhold, der drøftes med den øverste ledelse, indgå i Auditor Commentary
115

. 

På baggrund af IAASB’s høringsoplæg i maj 2011 om, hvad der skaber værdi for regnskabsbrugerne, 

er IAASB af den opfattelse, at revisor som minimum i Auditor Commentary bør overveje at inkludere 

områder, hvor ledelsen har udøvet betydelige skøn, væsentlige eller usædvanlige transaktioner og 

forhold, som har betydning for revisionen, herunder områder, hvor revisor har udøvet betydelige 

skøn
116

. 

Den værdi, som regnskabsbrugerne får fra oplysningerne i Auditor Commentary, afhænger af 

detaljeringsgraden. Desuden vil arten af emner, som sandsynligvis er vigtige for regnskabsbrugerne 

afvige fra virksomhed til virksomhed. I overensstemmelse hermed mener IAASB, at Auditor 

Commentary bør tilpasses de faktiske omstændigheder i virksomheden, således at der ikke bliver tale 
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om standardtekst. Rangeringen af forhold i Auditor Commentary-afsnittet er baseret på revisors faglige 

vurdering. Forholdene vil sandsynligvis blive organiseret efter relativ betydning med passende 

overskrifter til at beskrive forholdet
117

. 

I betragtning af formålet med Auditor Commentary kan det diskuteres, om Auditor Commentary skal 

kræves ved revision af alle enheder, eller om det blot skal gælde visse enheder. IAASB mener, at det er 

vigtigt for revisorer af alle enheder at bevare muligheden for at kunne inkludere yderligere oplysninger 

i revisionserklæringen, når revisor finder det nødvendigt. IAASB har til at starte med konkluderet, at 

Auditor Commentary som minimum bør kræves ved revision af børsnoterede selskaber, og mener, at 

der er en stærk værdi i at udvide kravet til PIEs. Dog kræver dette en definition af, hvad PIEs er
118

. 

Revisorer for andre virksomheder end PIEs vil måske gerne have muligheden for at have Auditor 

Commentary med, således at de kan fremhæve visse forhold for den enkelte virksomhed. Ved revision 

af andre enheder end PIEs kan Auditor Commentary derfor indgå i revisionserklæringen efter revisors 

skøn. Derfor vil overvejelser og vejledninger for revisorer af PIEs sandsynligvis være relevante for 

revisorer af andre enheder end PIEs, således at arten og omfanget af den frivillige Auditor Commentary 

kan bestemmes
119

. 

Det må formodes, at det vil være sjældent, at revisor for en PIE ikke har nogle forhold, der skal 

omfattes af Auditor Commentary. Dette vil nemlig være ensbetydende med, at revisor konkluderer, at 

der ikke er forhold, der er værd at fremhæve for at øge regnskabsbrugernes forståelse af det reviderede 

årsregnskab eller revisionen. IAASB vil undersøge, om revisorer for PIEs i sådanne tilfælde skal 

pålægges at inkludere en udtrykkelig erklæring, hvis de ikke har noget at rapportere i Auditor 

Commentary. I dette tilfælde kan et krav om dokumentation også være hensigtsmæssigt
120

. 

IAASB har ikke til hensigt at angive et minimum antal af forhold, som skal omtales. IAASB har heller 

ikke til hensigt at begrænse antallet af forhold, der kan inkluderes af revisor i Auditor Commentary. I 

betragtning af en grænse for at skabe gennemsigtighed om de vigtigste forhold om de reviderede 

regnskaber eller revisionen, er IAASB’s synspunkt, at to til ti forhold i Auditor Commentary generelt 
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kan tænkes at være passende for en PIE, afhængig af arten, størrelsen og kompleksiteten af 

virksomheden. I princippet vil en lang liste af forhold i Auditor Commentary sandsynligvis nedsætte 

effekten heraf hos regnskabsbrugerne
121

. 

Uanset at nogle regnskabsbrugere mener, at det vil skabe værdi, hvis revisor giver yderligere 

oplysninger i revisionserklæringen om årsregnskabet og revisionen, er der imidlertid hindringer i at 

afgive Auditor Commentary, som ikke kan ignoreres. Regnskabsaflæggere, øverste ledelser, nogle 

myndigheder og revisorer, som reagerede på IAASB’s høringsoplæg i maj 2011, var af den opfattelse, 

at det er afgørende, at revisor ikke udbyder oplysninger om en virksomhed, som burde komme fra den 

daglige og den øverste ledelse. Desuden kan der være juridiske eller etiske hindringer forbundet 

hermed. Disse respondenter var også bekymret for, at revisor giver meget subjektive synspunkter i 

Auditor Commentary, da dette af nogle regnskabsbrugere kan ses som fortynding af revisors 

konklusion.  

Respondenterne til IAASB’s høringsoplæg i maj 2011 tilkendegav også, at en yderligere hindring ved 

tilvejebringelse af yderligere information fra revisor vil føre til potentielle øgede omkostninger for både 

revisorer og regnskabsaflæggere. Dette som følge af revisors kvalitetssikring ved udvikling og 

gennemgang af Auditor Commentary, ligesom form og indhold af Auditor Commentary skal diskuteres 

forud for afgivelse af revisionserklæringen. Herudover vil der påløbe yderligere omkostninger, da der 

vil opstå dialog mellem den daglige ledelse, den øverste ledelse og revisor, som sandsynligvis vil stige i 

takt med subjektivitet og detaljeringsgrad i Auditor Commentary
122

. 

Der kan også være en række risici forbundet med at give yderligere oplysninger. For eksempel vil der 

ikke være sammenlignelighed mellem revisionserklæringer, ligesom der er risiko for at øge 

forventnings- og forståelseskløften, da regnskabsbrugerne kan fortolke inddragelse af Auditor 

Commentary som sikkerhed for individuelle regnskabsposter eller oplysninger
123

. 
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De forskellige interessenter har sandsynligvis forskellige meninger om, hvilke værdier og hvilke 

hindringer der er ved, at revisor afgiver Auditor Commentary, ligesom de kan have forskellige 

holdninger til, hvilken detaljeringsgrad denne skal indeholde
124

. 

 

5.2.5 Other Information 

Herudover skal revisor erklære sig om, hvorvidt der er identificeret væsentlige uoverensstemmelser 

mellem det reviderede regnskab og andre informationer. Dette skal baseres på revisors gennemgang af 

anden information, og den information, som revisor har gennemgået, skal specifikt identificeres
125

. 

I ISA’erne er andre oplysninger defineret som finansielle og ikke-finansielle oplysninger (andre end 

årsregnskabet og revisionserklæringen), som er medtaget enten ved lov eller sædvane i et dokument, 

der indeholder det reviderede årsregnskab og revisionserklæring herom
126

.  

IAASB anmodede specifikt i dets høringsoplæg i maj 2011 om respondenternes holdning til, om der 

ville være fordele ved at inkludere en erklæring om revisors ansvar med hensyn til andre oplysninger i 

revisionserklæringen. Et overvældende flertal af de adspurgte gav udtryk for støtte til at gøre det, enten 

fordi dette vil øge gennemsigtigheden om revisors arbejde på dette område, eller fordi det allerede er 

lokal praksis. Mange respondenter støttede også en form for revisors konklusion med hensyn til de 

andre oplysninger for at skabe større klarhed
127

. 

IAASB har overvejet flere muligheder for, hvordan revisors rapportering i forbindelse med andre 

oplysninger kan forbedres. Disse muligheder spændte fra en beskrivelse af revisors ansvar til, at revisor 

skal udtrykke en udtalelse om anden information. Den mulighed, IAASB har fundet mest 

hensigtsmæssig, og som vil være i overensstemmelse med de revisionshandlinger, der kræves efter ISA 

720, vil være at kræve, at revisionserklæringen indeholder en erklæring om, hvorvidt revisor, baseret på 

at læse andre oplysninger, har identificeret væsentlige uoverensstemmelser mellem disse andre 

oplysninger og det reviderede regnskab. Det gælder for alle revisioner, hvor det efter 

omstændighederne vil være relevant (det vil sige, når dokumenter, der indeholder reviderede 
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regnskaber, og revisionserklæringen herpå indeholder andre oplysninger). For at skabe passende 

sammenhæng til denne erklæring vil de specifikke andre oplysninger, som revisor har læst, 

udtrykkeligt skulle identificeres
128

. 

Hvis revisor har identificeret en væsentlig uoverensstemmelse, hvor revision af andre oplysninger er 

nødvendig, og ledelsen nægter udførelse af denne revision, skal erklæringen om, at ingen væsentlige 

uoverensstemmelser er blevet identificeret, erstattes med en detaljeret forklaring af dette forhold
129

. 

Da revisors arbejdsindsats i ISA 720 er begrænset til kun at læse andre oplysninger og herunder afgive 

en udtrykkelig erklæring om, at ingen væsentlige uoverensstemmelser mellem de andre oplysninger og 

det reviderede årsregnskab er blevet identificeret, kan det potentielt føre til fejlfortolkning hos 

regnskabsbrugerne om, at andre oplysninger er blevet revideret, hvilket potentielt kan forstørre 

forventnings- og forståelseskløften. For at minimere risikoen for misforståelser indeholder IAASB’s 

forslag til en ny revisionserklæring en ansvarsfraskrivelse, hvori der står, at revisor ikke har revideret 

andre oplysninger som en del af revisionen af årsregnskabet
130

. 

ISA 720 behandler også, hvad revisor skal foretage af yderligere handlinger, hvis der identificeres 

væsentlige faktuelle fejl i andre oplysninger. Imidlertid foreslår IAASB ikke, at revisionserklæringen 

også skal indeholde en erklæring om sådanne forhold. Det skyldes, at den arbejdsindsats, der kræves af 

ISA 720 i forhold til væsentlige faktuelle fejl, vil være utilstrækkelig til at understøtte en erklæring 

eller konklusion fra revisor med hensyn til dette forhold. IAASB mener, at en sådan erklæring eller 

konklusion vil give anledning til falske forventninger om omfanget og arten af det udførte arbejde. Dog 

fastsætter de internationale revisionsstandarder særlige procedurer, herunder underretning af den 

øverste ledelse, hvis revisor konkluderer, at der er en væsentlig faktuel fejl
131

. 
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5.2.6 Respective Responsibilities of Management and the Auditor  

Slutteligt skal der skabes åbenhed om den udførte revision, og de respektive ansvar for henholdsvis 

revisor, den daglige ledelse og den øverste ledelse i en ISA-revision skal præciseres
132

. 

 

5.2.6.1 Revisors ansvar 

Regnskabsbrugere, revisorer, lovgivere og regnskabsudarbejdere har antydet, at det vil formindske 

forventnings- og forståelseskløften og forbedre revisionserklæringen, hvis yderligere oplysninger bliver 

inkluderet heri, således at revisors ansvar bliver beskrevet tydeligere, og at visse tekniske termer bliver 

præciseret. Selvom et sådant materiale stort set er standardiseret, vil fordelene som nævnt ovenfor ved 

at yde en sådan supplerende oplysning være at skabe større gennemsigtighed i revisionsprocessen og 

give en øget forståelse for den rolle, revisor har, og arten af det arbejde, som revisor udfører
133

. 

Derfor foreslår IAASB forbedringer til beskrivelsen af revisors ansvar i revisionserklæringen for at 

give en grundigere forklaring af begrebet en risikobaseret revision og dermed afklare tekniske termer 

inden for rammerne af en ISA revision. Denne tilgang giver en mere detaljeret beskrivelse af revisors 

ansvar i forhold til særlige områder, som regnskabsbrugerne har nævnt som vigtige, herunder 

besvigelser, intern kontrol, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn, vurdering af den samlede 

præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet og oplysninger, koncernrevision og 

kommunikationen med den øverste ledelse. Dette afsnit om revisors ansvar vil imidlertid blive mere 

omfattende, end hvad der kræves efter ISA 700
134

. 

IAASB mener, at værdien af at klarlægge revisors ansvar opvejer hindringerne ved at afgive yderligere 

oplysninger i revisionserklæringen. ISA 700 forbyder ikke at flytte disse oplysninger til et andet sted, 

for eksempel en hjemmeside, med en henvisning hertil i revisionserklæringen. Denne mulighed kunne 

være udtrykkelig tilladt i revisionsstandarden, hvis revisionserklæringen hermed ville blive mere 

virksomhedsspecifik og kortere, hvilket værdsættes af interessenterne
135

. 
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5.2.6.2 Den daglige og den øverste ledelses ansvar 

Regnskabsbrugernes forståelse af revisors ansvar omfatter også deres forståelse af den daglige og den 

øverste ledelses ansvar. IAASB bemærker, at den forbedrede beskrivelse af revisors ansvar både skaber 

en mulighed og en nødvendighed for at evaluere den nuværende beskrivelse af den daglige og den 

øverste ledelses ansvar, ligesom de mener, at en beskrivelse af den øverste ledelses rolle, bør indgå i 

revisionserklæringen, således at beskrivelsen af ledelsens ansvar bliver suppleret hermed
136

. 

 

5.2.7 Yderligere tiltag for at skabe gennemsigtighed 

5.2.7.1 Offentliggørelse af navnet på den opgaveansvarlige partner 

Der er en målsætning om at gøre revisionserklæringen og revisionsprocessen mere gennemsigtig. 

Derfor mener IAASB, at der for alle virksomheder skal ske offentliggørelse af den opgaveansvarlige 

partners navn i revisionserklæringen. Nogle regnskabsbrugere mener, at dette vil give den 

opgaveansvarlige partner en større følelse af personlig ansvarlighed, da denne person i sidste ende er 

ansvarlig for gennemførelse af revisionen
137

. 

 

5.2.7.2 Etiske krav 

ISA 700 kræver, at beskrivelsen af en revisors ansvar i revisionserklæringen viser, at revisor er 

forpligtet til at overholde etiske krav. Når national lovgivning forudsætter, at revisor anvender en 

bestemt formulering af revisionserklæringen, er der dog ikke udtrykkelige krav om, at der skal ske 

omtale af etiske krav. På grund af vigtigheden af overholdelse af etiske krav som grundlag for 

revisionen og det øgede fokus på revisors uafhængighed, mener IAASB, at en udtrykkelig erklæring 

om overholdelse af de relevante etiske krav bør være et krav i alle revisionserklæringer
138

. 
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5.2.7.3 Inddragelse af andre revisorer 

Ved revision af koncerner, som omfatter mere end én virksomhed eller erhvervsaktivitet, kan 

koncernrevisor anmode en eller flere andre revisorer om at revidere de finansielle oplysninger for nogle 

af virksomhederne eller erhvervsaktiviteterne. Under sådanne omstændigheder gør ISA’erne det klart, 

at koncernrevisor er ansvarlig for instruktion, tilsyn og udførelse af revision af koncernen. Hvis 

koncernrevisor konkluderer, at andre revisorers arbejde er utilstrækkeligt, skal koncernrevisor afgøre, 

hvilke yderligere procedurer der skal udføres, og om disse yderligere procedurer skal udføres af andre 

revisorer eller af koncernrevisor. Da koncernrevisor alene er ansvarlig for revisionserklæringen på 

koncernregnskabet, forbyder ISA 600, at der henvises til en anden revisor i revisionserklæringen, 

medmindre dette er påkrævet ved lov eller forordning. Det samme princip gælder ved almindelige 

revisioner, hvor andre revisorer udfører specifikke procedurer for revisionsopgaven
139

. 

I modsætning til ISA’erne giver revisionsstandarderne i USA for både børsnoterede og ikke-

børsnoterede virksomheder koncernrevisor mulighed for at opdele ansvaret for koncernrevisionen med 

andre revisorer og henvise hertil i revisionserklæringen. PCAOB har udstedt et standardforslag, som vil 

betyde, at der skal ske offentliggørelse af andre revisorer, som har været involveret i opgaven, uanset 

om koncernrevisor vælger at inddele ansvaret. Nogle hævder, at denne yderligere oplysning kan øge 

gennemsigtigheden ved at give regnskabsbrugere oplysninger, som gør dem i stand til at vurdere de 

andre revisorer på samme måde, som de vurderer koncernrevisor
140

. 

I forhold til ISA’erne vil tilladelse af eller krav om oplysninger om andre revisorers rolle for nogen 

blive anset for at være i modstrid med eneansvarsprincippet. Alligevel erkender IAASB, at 

inddragelsen af andre revisorer kan betragtes som et forhold med betydning for revisionen, og at 

forholdet er egnet til at indgå i Auditor Commentary. Alternativt kan IAASB beslutte at kræve 

offentliggørelse af inddragelse af andre revisorer, hvilket vil kræve en separat præsentation
141

. 

Bilag 1 illustrerer IAASB’s forslag til en mulig ny og forbedret revisionserklæring. Denne illustration 

viser en revisionserklæring uden modifikationer på baggrund af en revision udført efter IFRS. Såfremt 
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nationale love og bestemmelser indeholder andre forpligtelser og kræver andre redegørelser, skal disse 

inkluderes i revisionserklæringen
142

. 

Den i bilag 1 illustrerede revisionserklæring indeholder IAASB’s foretrukne formulering og rangering 

af de ting, der skal behandles i en revideret ISA-erklæring. IAASB mener, at denne revisionserklæring 

kan bekendtgøres på et internationalt plan. I det omfang det er praktisk muligt, mener IAASB, at der 

sandsynligvis er fordele ved, at standardens rangering af elementerne i revisionserklæringen er 

obligatorisk på tværs af landene, medmindre andet kræves ved lov eller forordning
143

. 
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6  Europa-Kommissionens forslag til krav i revisors rapportering og 

sammenligning med IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring 

Europa-Kommissionen har i deres forslag til regelændringer for revisorbranchen
144

 oplistet en række 

krav til revisionserklæringen. De foreslåede krav er udarbejdet på baggrund af Grønbogen fra 2010 

(som omtalt i afsnit 2.6 Europa-Kommissionens Grønbog). Sammenholdes disse foreslåede krav med 

de elementer, IAASB har medtaget i deres forslag til en ny revisionserklæring, fremgår det, at IAASB 

har udeladt flere af Europa-Kommissionens foreslåede krav til revisionserklæringen. 

Vi har valgt at fremhæve og kommentere nedenstående udvalgte punkter i Europa-Kommissionens 

forslag til Artikel 22, idet netop disse punkter afviger fra det, IAASB har medtaget i deres forslag til en 

ny revisionserklæring.  

 

6.1 Artikel 22, nr. 2, (d)  

Revisionspåtegningen skal identificere, hvilket organ i den reviderede virksomhed der har udnævnt 

revisor eller revisionsfirma 

Som fremhævet i Grønbogen har Europa-Kommissionen stor fokus på uafhængighed og den 

samfundsrolle, som revisor har. Europa-Kommissionen gør det i samme forbindelse klart, at valg af 

revisor er et område, der ifølge Europa-Kommissionen bør være fokus på. Europa-Kommissionen 

sætter spørgsmålstegn ved revisors økonomiske uafhængighed, når de, der skal vælge revisor, også er 

dem, der skal aflønne den valgte revisor. Europa-Kommissionen stiller derfor i sit forslag til Artikel 22 

som krav, at det skal fremgå af revisionserklæringen, hvilket organ i selskabet der har udpeget revisor 

eller revisionsvirksomheden. Dette fremgår ikke af IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring, 

selvom det vurderes relevant at diskutere denne problemstilling
145

. IAASB er imødekommende over 
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for en diskussion, hvilket blandt andet kan skyldes, at det er hvert enkelt lands lokale lovgivning, der 

opstiller retningslinjer for valg af revisor.  

FSR fremhævede i deres svar til Grønbogen, at foreningen ikke ser dette forhold som en konflikt, som 

Europa-Kommissionen ellers påpeger. Dette kan blandt andet skyldes, at det i Danmark gælder, at 

revisor vælges på generalforsamlingen, hvor selskabets kapitalejere mødes og gør deres beslutningsret 

gældende. Valget af revisor er et obligatorisk punkt på dagsordenen ved ordinære generalforsamlinger, 

jf. Selskabslovens § 88. Det ligger således fast i danske selskaber, hvordan revisor vælges.   

 

6.2 Artikel 22, nr. 2, (e) 

Revisionspåtegningen skal angive datoen for udnævnelsen og det tidsrum, hvor revisoren eller 

revisionsfirmaet uden afbrydelse har varetaget opgaven, herunder tidligere forlængelser og 

genudnævnelser 

Europa-Kommissionen fremsætter i den foreslåede Artikel 22 et krav om, at revisionserklæringen skal 

indeholde datoen for revisors tiltræden samt perioden for det samlede uafbrudte engagement med 

virksomheden, ligesom tidligere fornyelser og genudnævnelser af revisor skal fremgå. Dette foreslåede 

krav er i tråd med Grønbogens krav om yderligere fokus på uafhængighed mellem revisor og den 

reviderede virksomhed. Oplysningen vil give regnskabsbrugerne en mulighed for selv at vurdere, 

hvorvidt de mener, at revisor og den reviderede virksomhed er uafhængige.  

Europa-Kommissionen fremhæver i Grønbogen, at der bør ske rotation, således at revisor for en 

virksomhed ikke kan fungere uafbrudt i mange år. Et mangeårigt samarbejde mellem revisor og den 

reviderede virksomhed kan skabe en relation, som påvirker revisors dømmekraft, og jo bedre revisor og 

den reviderede virksomhed kender hinanden, jo større risiko kan der være for, at revisor træffer 

beslutninger og foretager vurderinger, der ikke er objektive, men som mere hælder mod, at revisor 

gerne vil bevare et godt samarbejde med den reviderede virksomhed. Det skal dog bemærkes, at der 

findes strenge krav, som revisor skal opfylde for at kunne betragtes som uafhængig af den reviderede 
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virksomhed. Der skal årligt foretages en vurdering af, hvorvidt revisor er uafhængig af den reviderede 

virksomhed. Dette gældende krav betyder, at der ikke bør være behov for yderligere oplysninger om 

revisors uafhængighed i revisionserklæringen, idet regnskabsbrugerne skal kunne stole på, at revisor 

opfylder de etiske krav. Revisionsvirksomheder og godkendte revisorer er desuden underlagt 

kvalitetskontrol, som på stikprøvebasis kontrollerer, at revisor overholder de krav, der stilles til den 

udførte revision.  

IAASB har ikke medtaget dette forhold i deres forslag til en ny revisionserklæring, men lægger i deres 

kommentering op til, at forholdet kan drøftes og behandles yderligere i Subcommittee og Task Force 

for at finde en løsning
146

.  

Det kan være svært at vurdere, hvorvidt disse oplysninger om varigheden af samarbejdet mellem 

revisor og den reviderede virksomhed tilfører regnskabsbrugerne yderligere værdi. Oplysningerne kan 

derimod skabe tvivl hos regnskabsbrugerne om revisors uafhængighed, hvis den samme revisor har 

været valgt i mange år, og der således er opstået et tæt forhold mellem revisor og den reviderede 

virksomhed. 

 Såfremt IAASB vurderer, at disse oplysninger bør medtages i revisionserklæringen, bør det overvejes, 

hvordan oplysningerne gives, således at de ikke giver et indtryk af, at revisor vurderes mindre 

uafhængig, hvis der er tale om et længerevarende samarbejde mellem revisor og den reviderede 

virksomhed. Hvis disse oplysninger gives, er det vigtigt i samme forbindelse at gøre det klart, hvilke 

regler der gælder for revisors uafhængighed, så oplysningerne ikke giver regnskabsbrugerne et forkert 

indtryk. Oplysningerne skal gives for at tilføre værdi for regnskabsbrugerne, og det er derfor af stor 

betydning, at det sikres, at regnskabsbrugerne forstår oplysningerne, som de er tiltænkt. Europa-

Kommissionens fokus på revisors uafhængighed må ikke give regnskabsbrugerne et indtryk af, at 

revisor ikke kan betragtes som uafhængig, blot fordi han har revideret den samme virksomhed i mange 

år. De etiske krav fra IFAC sikrer, at revisors uafhængighed er intakt, hvorfor regnskabsbrugerne altid 

skal være af den opfattelse, at revisor, der har erklæret sig om et regnskab, skal betragtes som 

uafhængighed.  
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I Danmark findes der desuden regler for revisors økonomiske uafhængighed
147

 – den oplysning kunne 

være relevant at medtage i revisionserklæringen, såfremt Europa-Kommissionens foreslåede krav 

bliver indarbejdet i revisionserklæringen på et senere tidspunkt. Der findes desuden allerede 

rotationsprincipper for PIEs i dansk lovgivning. Det fremgår af RL § 25, at revisionsvirksomheder skal 

sikre, at den eller de revisorer, der reviderer virksomheder omfattet af RL § 21, stk. 3, skal udskiftes i 

mindst to år, når det er syv år siden, de blev udpeget som revisor for den pågældende virksomhed.  

Det fremgår af ISA 300.4, at revisionen skal planlægges, så udførelsen af revisionen er effektiv. Ved 

planlægning af en revision baserer revisor sig i høj grad på oplysninger og erfaringer fra tidligere års 

revision af den pågældende virksomhed. Det vil således ikke være i overensstemmelse med ISA 300’s 

mål om effektivitet, hvis virksomheder er tvunget til at skifte revisor så ofte, at revisor ikke får 

mulighed for at basere sig på tidligere års erfaringer.  

Vores holdning er, at RL’s regler er tilstrækkelige til at regulere revisors uafhængighed, hvorfor vi ikke 

finder det relevant at oplyse datoen for revisors tiltræden samt perioden for det samlede uafbrudte 

engagement med virksomheden, ligesom tidligere fornyelser og genudnævnelser af revisor ikke 

vurderes at være relevante oplysninger for regnskabsbrugerne. Hvis IAASB alligevel vælger at 

medtage disse oplysninger, er det vores vurdering, at der skal tilføjes yderligere oplysninger om krav til 

revisors uafhængighed, så regnskabsbrugerne opnår den fulde forståelse for informationen.   

 

6.3 Artikel 22, nr. 2, (h) 

Revisionspåtegningen skal beskrive den anvendte metode, herunder hvor stor en del af balancen, der 

er blevet kontrolleret direkte, og hvor meget der er baseret på systemrevision 

Det foreslåede krav om en generel beskrivelse af revisionsprocessen i revisionserklæringen findes i 

ISA 700.31: 
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”Revisors erklæring skal beskrive en revision ved at anføre, at: 

(a) en revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og 

oplysningerne i regnskabet 

(b) de valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for 

væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse 

risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 

udarbejdelse af regnskabet med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende 

efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

virksomhedens interne kontrol. I situationer, hvor revisor også er ansvarlig for at udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af intern kontrol i forbindelse med revisionen af regnskabet, skal 

revisor udelade omtalen af, at revisors overvejelse af intern kontrol ikke har til formål at 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af intern kontrol, og 

(c) en revision omfatter endvidere vurdering af, om den regnskabspraksis, som er anvendt af 

ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har foretaget, er 

rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet.” 

IAASB anfører derfor, at der ønskes en større forståelse af Europa-Kommissionens foreslåede krav på 

dette område, da der i forvejen i henhold til ISA 700 er krav om, at der skal indgå en beskrivelse af 

revisionen i revisionserklæringen. Det er således ikke klart, hvad Europa-Kommissionen mener, at 

dette foreslåede krav skal tilføre af værdi for regnskabsbrugerne.  

Europa-Kommissionen foreslår, at det skal præciseres, hvilke dele af regnskabet der er verificeret ved 

direkte afstemninger og bekræftelser, og hvilke dele der er revideret på basis af system- og kontroltest. 

Spørgsmålet er, om disse oplysninger vil give regnskabsbrugerne større forståelse for revision og ikke 

mindst det årsregnskab, de læser. Den generelle beskrivelse af revisionen, som i henhold til ISA 700.31 

skal indgå i revisionserklæringen, er meget overordnet, ikke revisionsteknisk og indeholder ikke 

specifikke fagudtryk, som en regnskabsbruger vil have svært ved at forstå betydningen af.  
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Hvis der skal ske en detaljeret beskrivelse af hele revisionsprocessen, som umiddelbart er det, Europa-

Kommissionen lægger op til, vil denne blive meget omfattende. Desuden vil det kræve en del 

uddybende forklaringer af fagudtryk, således at regnskabsbrugerne til fulde forstår indholdet. Det vil 

formentlig ikke tilføre regnskabsbrugerne mere værdi i årsregnskabet, at der er en fuld beskrivelse af, 

hvordan revisor har foretaget revisionen, hvad revisor har vurderet i den konkrete virksomhed, og 

hvilke regnskabsposter der er underlagt hvilke tests.  

For at kunne beskrive, hvilken metode (svarende til revisionsstrategi) revisor har anvendt, vil der være 

behov for en indgående beskrivelse af revisionsprocessen. Regnskabsbrugerne må i så fald have behov 

for beskrivelse af for eksempel stikprøveteori, og hvordan resultater fra en given stikprøve anvendes på 

resten af populationen. Det skal tydeliggøres over for regnskabsbrugerne, at revision udføres med 

udgangspunkt i risikovurdering foretaget af den enkelte revisor, således at der ikke sker revision af hver 

enkelt postering eller transaktion foretaget i regnskabsperioden.  

Vi finder det usandsynligt, at regnskabsbrugerne vil føle sig mere overbevist om revisionens indhold, 

hvis der sker en opdeling af regnskabsposterne efter den anvendte metode i revisionen. Det vil 

formentlig kræve en omfattende beskrivelse af revisionen, hvis regnskabsbrugerne skal opnå yderligere 

forståelse for revisionen. Vi vurderer derfor, at det er irrelevant at oplyse i revisionserklæringen, 

hvorvidt de enkelte regnskabsposter er verificeret ved direkte afstemninger og bekræftelser, eller 

hvorvidt de er revideret på basis af system- og kontroltest. Hvis oplysninger herom ikke giver 

regnskabsbrugerne en større værdi af regnskabet, er det ikke hensigtsmæssigt at medtage disse i 

revisionserklæringen. Det er vores vurdering, at disse oplysninger vil skabe mere forvirring end gavn 

for regnskabsbrugerne, idet en beskrivelse af den udførte revision vil medføre en række fagudtryk, som 

personer uden for revisionsbranchen ikke kender. Hvis disse fagudtryk skal forklares i 

revisionserklæringen, vil dette foreslåede krav fra Europa-Kommissionen medføre en væsentlig 

forlængelse af revisionserklæringen.  

Regnskabsbrugerne skal naturligvis have de informationer, der er nødvendige, for at de kan træffe 

økonomiske beslutninger på baggrund af det reviderede regnskab og revisionserklæringen, men vi 

vurderer ikke, at regnskabsbrugerne har behov for en beskrivelse af den udførte revision for at kunne 
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gøre dette. Regnskabsbrugerne skal kunne stole på, at revisor – som det desuden i dag fremgår af 

revisionserklæringen – har indsamlet egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis til at kunne foretage en 

konklusion om regnskabet på baggrund heraf. Det skal ikke være regnskabsbrugerne, der vurderer, 

hvorvidt revisor har udført revisionen i overensstemmelse med god revisorskik samt de internationale 

og nationale reguleringer, som revisor er underlagt – denne vurdering må foretages af de 

tilsynsmyndigheder, der forestår kvalitetskontrol af revisors arbejde.  

 

6.4 Artikel 22, nr. 2, (i) 

Revisionspåtegningen skal forklare en eventuel forskel i vægtningen af substansrevision og 

systemrevision i forhold til det foregående år, selv om det foregående års lovpligtige revision blev 

udført af en anden revisor eller et andet revisionsfirma 

Dette foreslåede krav er i overensstemmelse med Grønbogens fokus på revisionens indhold. I 

Grønbogen fremhæves det, at Europa-Kommissionen har det indtryk af revision, at det er gået fra 

tidligere at være kontrol af resultat, aktiver og passiver til i dag i større grad at være risikobaseret 

revision, hvor fokus er på de poster, hvor revisor vurderer, der er størst risiko for fejlinformation, og 

hvor revisor erklærer sig om årsregnskaber, der delvist er kontrolleret via systemrevision og således 

ikke direkte verifikation af regnskabsposter. Denne udvikling skyldes ikke revisorerne, men derimod 

den regulering, der er for revisor og revisors arbejde. IAASB anfører således
148

, at der ikke er klarhed 

over omfanget af dette foreslåede krav fra Europa-Kommissionen, ligesom det ikke fremgår tydeligt, 

hvad formålet med det foreslåede krav er. Der er således behov for, at Europa-Kommissionen uddyber 

dette forslag, og ikke mindst hvilken gavn det forventes at have for regnskabsbrugerne, at de ved, 

hvordan revisionen er opdelt mellem substansrevision og systemrevision.  

Regnskabsbrugerne må forventes at have interesse i det aflagte årsregnskab og indholdet og detaljerne 

heri, men ikke den revisionstekniske baggrund for revisionserklæringen på årsregnskabet. Vi finder det 

derfor tvivlsomt, hvorvidt revisors oplysning om vægtningen af substansrevision og systemrevision i 
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det reviderede regnskab vil tilføre regnskabsbrugerne yderligere værdi. For at regnskabsbrugerne skal 

kunne forstå forskellen og dermed kunne anvende oplysninger om vægtningen i sin vurdering af den 

udførte revision, vil der være behov for en beskrivelse af henholdsvis substansrevision og 

systemrevision. Regnskabsbrugerne har ligeledes behov for at få oplyst, hvordan revisor vurderer, 

hvornår det er mest hensigtsmæssigt at anvende substansrevision frem for systemrevision og omvendt. 

Beskrivelsen af forskellen mellem substansrevision og systemrevision er desuden nødvendig for, at 

regnskabsbrugerne kan vurdere årets vægtning i forhold til tidligere års vægtning.  

En anden problemstilling ved dette foreslåede krav er, hvordan nuværende revisor skal få oplysninger 

om tidligere års revision fra tidligere års revisor. Det fremgår af RL’s § 18, stk. 2, at: ”… Fratræder 

revisor, skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at 

oplyse grundene til sin fratræden. Den fratrædende revisor har endvidere pligt til at give den 

tiltrædende revisor adgang til alle relevante oplysninger om den virksomhed, som revisors erklæring 

vedrører.” Der findes således lovhjemmel i dansk lovgivning til, at tidligere revisor skal give 

tiltrædende revisor oplysninger om vægtningen af substansrevision og systemrevision i tidligere års 

revisioner, idet disse oplysninger vedrører revisionserklæringen (jf. kravet i den foreslåede Artikel 22). 

Det fremgår dog ingen steder, hvordan Europa-Kommissionen ser, at denne informationsudveksling 

skal ske rent praktisk. Det må formodes, at der laves en særskilt regulering heraf eller standard herfor, 

således at den videregivne information bliver ens for alle tiltrædende revisorer.  

Det helt centrale spørgsmål er dog, om oplysninger om vægtningen af substansrevision og 

systemrevision i det reviderede årsregnskab sammenlignet med sidste års vægtning vil tilføre den 

afgivne revisionserklæring yderligere værdi. Det virker dog ikke som om, at der er taget højde for, at 

regnskabsbrugerne ikke er revisionskyndige – regnskabsbrugerne er kyndige i læsning og anvendelse af 

årsregnskaber, ikke i hvordan revisionen af årsregnskabet er udført. Regnskabsbrugerne skal kunne 

stole på, at revisor har udført sin revision med henblik på at opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis 

til at kunne konkludere på det foreliggende årsregnskab – herunder at revisor har vurderet vægtningen 

af substansrevision og systemrevision for mest effektivt at opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis.  
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6.5 Artikel 22, nr. 2, (j) 

Revisionspåtegningen skal beskrive den væsentlighedstærskel, der er anvendt i den lovpligtige 

revision 

Europa-Kommissionens foreslåede krav om en beskrivelse af det anvendte væsentlighedsniveau viser 

som flere af ovenstående punkter, at Europa-Kommissionen sigter mod at øge regnskabsbrugernes 

forståelse for det reviderede årsregnskab. Oplysning om væsentlighedsniveauet anvendt af revisor i det 

pågældende årsregnskab vil give regnskabsbrugerne en mulighed for at vurdere årsregnskabets 

oplysninger ud fra samme væsentlighedsbetragtning som den, revisor har anvendt. Som tidligere nævnt 

kræver det dog en vis beskrivelse at indføre revisionsbegreber i revisionserklæringen for at sikre, at 

regnskabsbrugerne opfatter oplysningerne korrekt og får udbytte af disse. En klar beskrivelse af 

beregning af væsentlighedsniveau samt anvendelse heraf ved revisionen må forventes at skulle indføres 

i revisionserklæringen, hvis regnskabsbrugerne skal kunne anvende væsentlighedsniveauet ved læsning 

af årsregnskabet.  

Medierne, men også vores erfaring som revisorer i praksis, tegner et billede af, at grupper af 

regnskabsbrugerne forventer, at et årsregnskab med en revisionserklæring uden forbehold og 

supplerende oplysninger er ensbetydende med, at årsregnskabet er fejlfrit. Dette er dog ikke 

(nødvendigvis) tilfældet. Revisor giver med sin revisionserklæring 95%’s sikkerhed for, at 

årsregnskabet er retvisende. Spørgsmålet er derfor, om oplysninger om væsentlighedsniveauet vil 

forvirre regnskabsbrugerne unødigt, medmindre en grundig forklaring medfølger. 

Væsentlighedsniveauet vil give regnskabsbrugerne et indtryk af, hvor store fejl revisor har undersøgt, 

samt hvor store beløbsmæssige unøjagtigheder eller fejl der risikerer at være i årsregnskabet.  

Man kan frygte, at regnskabsbrugerne vil bruge denne oplysning om væsentlighedsniveauet helt 

modsat det tiltænkte. Hvis regnskabsbrugerne med denne information forventer, at der er fejl i 

årsregnskabet svarende til det oplyste væsentlighedsniveau, skaber informationen ikke værdi for 

regnskabsbrugerne, men sår derimod tvivl om indholdet i årsregnskabet. Det er vigtigt, at 

væsentlighedsniveauet præsenteres og forklares for regnskabsbrugerne, så der ikke er tvivl om, hvordan 



78 

 

det skal anvendes ved læsning af årsregnskabet. Hvis den nødvendige information følger 

væsentlighedsniveauet, kan en sådan oplysning forøge regnskabsbrugernes værdi af årsregnskabet.  

Vi mener ikke, at revisor bør oplyse væsentlighedsniveauet i sin revisionserklæring, da vi frygter, at 

oplysningen vil skabe mere forvirring end gavn hos regnskabsbrugerne.  

 

6.6 Artikel 22, nr. 2, (m) 

Revisionspåtegningen skal vurdere virksomhedens eller for konsoliderede regnskaber 

modervirksomhedens interne kontrolsystem, herunder væsentlige mangler i den interne kontrol, der 

er afdækket i forbindelse med den lovpligtige revision, samt bogførings- og regnskabssystemet 

IAASB bemærker, at det ifølge ISA 700.31 (b) er et krav, at revisor skal overveje den reviderede 

virksomheds interne kontrolmiljø ved risikovurderingen af virksomheden. Revisor skal på baggrund af 

denne vurdering tilpasse sine revisionshandlinger, således at der opnås egnet og tilstrækkeligt 

revisionsbevis. Det er således ikke i ISA’erne et krav, at revisor skal foretage en vurdering af de interne 

kontrollers effektivitet. At revisionserklæringen skal indeholde oplysninger om væsentlige mangler i 

den interne kontrol ligger således langt fra det krav, ISA 700 indeholder på nuværende tidspunkt, jf. 

ovenfor. Internationalt vil det således ændre revisionens omfang, hvis et sådant krav indføres.  

I Danmark fremgår det dog af RL’s § 20, stk. 1, at revisor skal føre en revisionsprotokol i 

virksomheder, der revideres. RL’s § 20, stk. 3, nr. 1 fastslår, at revisor efter den udførte revision som 

minimum skal oplyse om ”Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig 

usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne 

kontrol.” Revisionsprotokollen er revisors måde at kommunikere med den reviderede virksomheds 

øverste ledelse på og bliver således ikke offentliggjort. Internationalt findes et tilsvarende krav i ISA 

260 om kommunikation med den øverste ledelse. Af ISA 260.9 (c) fremgår det, at det er revisors mål 

”at forsyne den øverste ledelse med rettidige observationer, der gøres i forbindelse med revisionen, og 

som er betydelige og relevante for ledelsens ansvar for at føre tilsyn med regnskabsaflæggelsen”. Hvis 
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revisor opdager væsentlige mangler i virksomhedens interne kontrolmiljø, er det således revisors 

ansvar, at denne opdagelse kommunikeres til virksomhedens øverste ledelse. Forslag til krav herom 

fremgår af Europa-Kommissionens Artikel 23 i forordningen, som ikke vil blive behandlet yderligere i 

nærværende afhandling.   

I Danmark vil denne del af Europa-Kommissionens foreslåede krav i Artikel 22, nr. 2, (m) således ikke 

ændre omfanget af revisionen, som det er tilfældet i andre lande. Det skal dog bemærkes, at en 

forøgelse af revisionens omfang også vil øge revisionshonorarets størrelse. I Danmark er der i disse år 

– delvist grundet den finansielle krise – fokus på revisionshonoraret og muligheden for at begrænse 

dets størrelse. Et tiltag, der kræver yderligere revisionshandlinger, vil således stride imod dette ønske 

om lavere revisionshonorar. Det skal dog her bemærkes, at der ikke må ske ændringer i kvaliteten af 

revisionen, selv om der er fokus på revisionshonorarets størrelse. Det fremgår direkte af RL’s § 16, at 

revisor altid skal følge god revisorskik, hvilket blandt andet indebærer, at revisor skal ”…udvise den 

nøjagtighed og hurtighed, som opgavens beskaffenhed tillader.” 

IAASB’s behov for en forståelse af dette foreslåede krav i relation til det nuværende omfang af 

revisionen
149

 gælder formentlig ikke kun den del af det foreslåede krav, der vedrører virksomhedens 

interne kontrolmiljø, men også den del, der kræver revisors oplysninger om væsentlige mangler i 

virksomhedens bogførings- og regnskabssystem. Igen er der tale om forslag til et krav, der ikke 

fremgår direkte af ISA’erne. I Danmark fremgår det af Bogføringslovens § 7, stk. 1, 1. pkt., at ”Alle 

transaktioner skal registreres nøjagtigt under hensyn til virksomhedens art og omfang.” Det er 

virksomheden, der har ansvaret for, at bogførings- og regnskabssystemet opfylder dette krav. Revisor 

skal ifølge Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 3 altid oplyse om ledelsens overtrædelse af 

Bogføringsloven med en supplerende oplysning i revisionserklæringen, hvis overtrædelsen ikke er 

uvæsentlig. Det betyder, at den sidste del af Europa-Kommissionens foreslåede krav om bogførings- og 

regnskabssystemers væsentlige mangler allerede er indarbejdet i den danske lovgivning. 

                                                 
149

 Agenda Item 4-F, marts 2012 



80 

 

6.7 Artikel 22, nr. 2, (o) 

Revisionspåtegningen skal angive og forklare en eventuel overtrædelse af regnskabsreglerne eller 

overtrædelse af lovgivningen eller stiftelsesoverenskomsten, beslutninger om anvendt 

regnskabspraksis og andre spørgsmål af betydning for virksomhedens ledelse 

De krav, som Europa-Kommissionen her foreslår til indholdet i revisionserklæringen, fremgår allerede 

af ISA 705. IAASB påpeger, at de foreslåede krav må være omfattet af den modifikation til 

revisionserklæringen, som revisor skal medtage, når revisor konkluderer, at regnskabet som helhed 

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

revisionsbevis til at kunne konkludere, at regnskabet som helhed ikke er uden væsentlig 

fejlinformation, ifølge ISA 705.6. Af ISA 705.16 fremgår det endvidere, at når revisor medtager en 

modifikation i revisionserklæringen, skal der være en beskrivelse af det forhold, der er årsag til 

modifikationen. Hvis virksomheden har overtrådt nogle af de regler, som er anført i Europa-

Kommissionens foreslåede krav, vil det således skulle indgå i en modifikation til revisionserklæringen, 

idet revisor har pligt til at gøre regnskabsbrugerne opmærksom herpå.  

Det er dog den sidste del af teksten i Artikel 22, nr. 2, (o), der giver anledning til størst undren, idet det 

her fremgår, at Europa-Kommissionen mener, at man i revisionserklæringen skal medtage oplysninger, 

som er af betydning for virksomhedens ledelse - og således ikke medtages til gavn for de eksterne 

regnskabsbrugere. Der findes allerede regler for revisors kommunikation med virksomhedens ledelse, 

jf. ISA 260, hvorfor man kan stille spørgsmålstegn ved, at der ifølge Europa-Kommissionen skal ske 

kommunikation til ledelsen via revisionserklæringen. Hvis der er tale om forhold, der vedrører 

virksomhedens interne interessenter, bør kommunikationen ske ad andre kanaler end 

revisionserklæringen, som er til brug for alle regnskabsbrugerne, hvoraf størstedelen er eksterne. 

IAASB savner da også en dybere forståelse for dette foreslåede krav.   

I Danmark består et selskabs
150

 ledelse af to grupper – den daglige og den øverste ledelse. Den øverste 

ledelse er bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen og forestår den overordnede og strategiske 

ledelse, jf. Selskabslovens § 111, stk. 1. Bestyrelsen ansætter en direktion, som står for den daglige 
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 Vi omtaler her kun aktieselskaber. 
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ledelse og ledes af en direktør. Kommunikation med virksomhedens øverste ledelse sker i Danmark via 

revisionsprotokollatet, som skal underskrives af virksomhedens bestyrelse. Det vil således set med 

danske øjne være irrelevant at give samme information både i revisionsprotokollatet og 

revisionserklæringen.  

 

6.8 Artikel 22, nr. 2, (p) 

Revisionspåtegningen skal bekræfte, at revisorerklæringen er forenelig med revisionsprotokollatet, 

jf. Artikel 23 

IAASB anfører, at der er behov for forståelse af indholdet i det foreslåede krav, idet der ikke findes et 

tilsvarende krav herom i ISA’erne. I dansk lovgivning findes der krav til revisionsprotokollatets 

indhold i RL. Der findes dog ikke – hverken i ISA’erne eller i dansk lovgivning – et krav om, at revisor 

skal anføre, hvorvidt revisionserklæringen er forenelig med revisionsprotokollatet. Idet Europa-

Kommissionen foreslår en række krav til revisionsprotokollatets indhold i Artikel 23, kan det virke 

uforståeligt, at revisor i revisionserklæringen skal bekræfte, at denne er i overensstemmelse med 

revisionsprotokollatet.  

Revisors kommunikation med ledelsen fremgår af ISA 260, hvor der i dansk lovgivning er supplerende 

krav til revisionsprotokollatets indhold i RL’s § 20 og 21. RL § 20, stk. 3 fastslår, at det af 

revisionsprotokollatet altid skal fremgå, hvorvidt revisor opfylder lovgivningens krav til revisors 

uafhængighed, og hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet 

om. Der er yderligere krav for virksomheder af interesse for offentligheden, idet revisor i henhold til 

RL § 21, stk. 1 desuden skal oplyse om andre ydelser end revisionen, som revisionsvirksomheden (eller 

dens dattervirksomheder) har leveret til den reviderede virksomhed, ligesom revisor skal oplyse om de 

foranstaltninger, der skal mindske en eventuel trussel mod revisors uafhængighed.  

Europa-Kommissionen fremhæver ikke, hvilke forhold i revisionsprotokollatet, der skal bekræftes at 

være forenelige med revisionserklæringen. Revisionsprotokollen er revisors kommunikation med 
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virksomhedens øverste ledelse, hvorfor der ikke umiddelbart vil være behov for en bekræftelse i 

revisionserklæringen af de forhold, som revisor har oplyst til den øverste ledelse i 

revisionsprotokollatet. Af RL § 20, stk. 3, nr. 2 fremgår det blandt andet, at forhold, som kan forventes 

at have betydning for modtagerens opfattelse af årsregnskabet, skal fremgå af revisionsprotokollatet. 

Det betyder indirekte, at der her vil være en sammenhæng mellem det, der fremgår af 

revisionserklæringen, og det, der er kommunikeret til den øverste ledelse i revisionsprotokollatet.  

 

6.9 Artikel 22, nr. 2, (q) 

Revisionspåtegningen skal erklære, at der ikke er udført ikke-revisionsydelser, jf. Artikel 10, stk. 3, 

og at revisoren eller revisionsfirmaet har været helt uafhængig i udførelsen af den lovpligtige 

revision. Hvis den lovpligtige revision er udført af et revisionsfirma, skal hver enkelt medarbejder på 

revisionsopgaven angives, og det skal anføres, at alle medarbejdere har været fuldt ud uafhængige 

og ikke har haft nogen direkte eller indirekte interesse i den reviderede virksomhed 

Dette punkt kan opdeles i to separate forslag til krav til revisionserklæringen – dels at der skal ske 

oplysning om udførte ikke-revisionsydelser, dels bekræftelse af revisors og revisorteamets 

uafhængighed.  

Der findes ikke i ISA’erne krav om oplysning om udførte ikke-revisionsydelser. I forhold til de 

nationale regler i Danmark vil der ikke være behov for yderligere oplysninger herom, idet den øverste 

ledelse bliver oplyst herom, jf. RL’s § 21, stk. 1, nr. 1 jf. omtale ovenfor under afsnit 6.8. 

Revisors uafhængighed reguleres i ISA 200.14, og det fremgår desuden af RL’s § 24, at revisor skal 

være uafhængig af den virksomhed, der revideres.  

RL § 24: ”En revisor, der udfører opgaver omfattet af § 1, stk. 2, skal være uafhængig af den 

virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagning. 
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Stk. 2. En revisor er ikke uafhængig, hvis der foreligger et direkte eller indirekte økonomisk, 

forretnings- eller ansættelsesmæssigt eller andet forhold, herunder levering af ydelser, der ikke er 

omfattet af § 1, stk. 2, mellem revisor og den virksomhed, en opgave vedrører, som for en velinformeret 

tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Det samme gælder, hvis forholdet foreligger 

mellem andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes 

udførelse, revisionsvirksomheden eller revisionsvirksomhedens netværk, og den virksomhed, som 

opgaven vedrører. 

Stk. 3. I tilfælde af trusler mod revisors eller revisionsvirksomhedens uafhængighed, herunder 

selvrevision, egeninteresse, partiskhed, nære personlige, herunder familiære, relationer eller 

intimidering, skal revisor eller revisionsvirksomheden træffe sikkerhedsforanstaltninger for at 

mindske sådanne trusler. Er truslen af en sådan art i forhold til de trufne sikkerhedsforanstaltninger, 

at revisors eller revisionsvirksomhedens uafhængighed er bragt i fare, skal revisor afstå fra at udføre 

opgaver efter § 1, stk. 2. …” 

Det fremgår således direkte af RL, hvilke konsekvenser det har, hvis der kan sås tvivl om revisors 

uafhængighed. Det virker derfor unødvendigt, at hver enkelt medarbejder, der har deltaget i revisionen 

af den pågældende virksomhed, ved navn skal bekræfte sin uafhængighed af den reviderede 

virksomhed. Revisionsteams kan være temmelig omfattende ved revision af større virksomheder, idet 

der typisk – ud over revisorerne – er knyttet specialister inden for eksempelvis skat og transfer pricing 

til opgaven. Listen af deltagende medlemmer på revisionsteamet kan således blive lang og vil fylde en 

del i en revisionserklæring.  

At samtlige medarbejdere tilknyttet revisionsopgaven skal fremgå af revisionserklæringen virker – set 

med danske øjne – ganske overflødigt i relation til RL’s § 24. Som ved gennemgang af andre af 

Europa-Kommissionens foreslåede krav på de foregående sider kan det også her virke tvivlsomt, om 

denne information om revisionsteamets uafhængighed vil tilføre regnskabsbrugerne yderligere værdi. 

Idet uafhængighedsreglerne allerede fremgår af lovgivningen og de internationale revisionsstandarder, 

vurderer vi ikke, at der vil være behov for, at regnskabsbrugerne får information om hele 

revisionsteamets uafhængighed af den reviderede virksomhed i revisionserklæringen. I RL fremgår der 
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desuden et yderligere krav om gennemsigtighed for revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder 

af offentlig interesse (RL § 21, stk. 3), idet der her er krav om, at revisionsvirksomheden årligt 

offentliggør en rapport om gennemsigtighed, herunder revisionsvirksomhedens øverste ledelses 

erklæring om, at uafhængighedspolitikken overholdes. At IAASB udelader dette punkt af deres forslag 

til ny revisionserklæring synes derfor rimeligt, hvis man sammenholder med de regler, der allerede 

findes i Danmark.  

 

6.10 Artikel 22, nr. 2, (r) 

Revisionspåtegningen skal angive de i Artikel 10, stk. 3, litra b), nr. i) og ii), nævnte ikke-

revisionsydelser, som revisionsudvalget har givet revisoren eller revisionsfirmaet tilladelse til at 

udføre for den reviderede virksomhed 

IAASB noterer sig, at der ikke allerede findes lovgivning, der dækker dette forslag, og foreslår derfor, 

at forslaget behandles yderligere i IAASB’s komité. Der findes i RL krav om, at en revisor, der udfører 

revision for en virksomhed af offentlig interesse, skal oplyse om andre ydelser end revision udført for 

virksomheden i revisionsprotokollatet
151

. Det betyder, at oplysningskravet allerede opfyldes, dog ikke 

over for regnskabsbrugerne, men for virksomhedens øverste ledelse.  

Dette forslag fra Europa-Kommissionen vedrører som flere af de andre forslag revisors uafhængighed, 

idet der kan sås tvivl om revisors uafhængighed, hvis der både udføres kontrollerende opgaver 

(lovpligtig revision) og rådgivningsopgaver, da der kan være modstridende interesser forbundet 

hermed. Ved den lovpligtige revision skal revisor ud fra en objektiv bedømmelse vurdere 

virksomhedens årsregnskab, hvor der ved (økonomisk) rådgivning er tale om en subjektiv vurdering, 

som revisor foretager ud fra sit kendskab til virksomheden. Revisor skal til enhver tid være uafhængig 

af virksomheden – også ved rådgivningsydelser, men oplysninger om ikke-revisionsydelser i 

revisionserklæringen vil give regnskabsbrugerne en mulighed for selv at vurdere, hvor tæt et forhold 

der er mellem revisor og virksomheden.  
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I Grønbogen er der ligeledes fokus på revisions- og ikke-revisionsydelser, idet det blandt andet 

fremhæves, at revisor, der forestår den lovpligtige revision, af uafhængigheds- og konkurrencehensyn 

ikke også må levere rådgivningsydelser til den pågældende virksomhed. Uafhængighedshensynet er 

primært det økonomiske, hvor en revisor, der leverer rådgivningsydelser til virksomheden og tjener en 

god profit i den forbindelse, kan mistænkes for at ville være mere lempelig i sin lovpligtige revision og 

være mere tilbøjelig til at finde et kompromis med virksomheden, hvis der er behov for en 

modifikation, idet virksomheden vil kunne ”true” revisor økonomisk med ikke fremover at ville 

anvende revisors ressourcer ved behov for rådgivningsydelser. I teorien bør dette ikke kunne finde sted, 

da revisor altid skal være uafhængig og afstå fra at udføre en opgave, såfremt uafhængigheden ikke 

vurderes at være intakt.  

Praksis kan dog vise sig anderledes end teorien, hvorfor oplysninger i revisionserklæringen om de af 

revisor udførte ikke-revisionsydelser kan give regnskabsbrugerne et indblik i revisors tilknytning til 

virksomheden. Herefter kan regnskabsbrugerne selv foretage en vurdering af, hvordan de med denne 

oplysning vil opfatte det reviderede årsregnskab. 
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7  Delkonklusion 

IAASB er i sommeren 2012 kommet med et forslag til en ny revisionserklæring. IAASB har forsket på 

området og haft dialog med interessenter verden over. Der er behov for større gennemsigtighed 

vedrørende væsentlige regnskabsposter og for gennemførelsen af den enkelte revision. Mange mener 

dog, at ændringer af den nuværende revisionserklæring ikke alene er nok til at dække 

regnskabsbrugernes informationsbehov og dermed formindske forventnings- og forståelseskløften. 

Forbedringer – uanset om det er i revisionserklæringen eller på anden vis – skal være med til at give 

regnskabsbrugerne et bedre beslutningsgrundlag.  

I IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring er indholdet delt op i afsnit og prioriteret i den 

rækkefølge, som IAASB finder mest hensigtsmæssig. Det betyder, at revisors konklusion samt anden 

information, som specifikt vedrører den enkelte virksomhed, skal have en fremtrædende placering i 

revisionserklæringen i det første afsnit Opinion. Herefter kommer afsnittet Basis for Opinion, som, 

IAASB mener, indeholder relevante oplysninger for regnskabsbrugerne, idet afsnittet indeholder 

identifikation af revisionsstandarderne og en erklæring om, at revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis som grundlag for revisors konklusion. Going Concern, som er det næste afsnit, 

indeholder revisors konklusion på, hvorvidt ledelsens brug af going concern-forudsætningen er 

hensigtsmæssig. Endvidere skal revisor her konkludere, hvorvidt væsentlige usikkerheder i forhold til 

going concern er blevet identificeret. Afsnittet Auditor Commentary skal indeholde yderligere 

informationer, som fremhæver forhold, som efter revisors vurdering er vigtige for regnskabsbrugernes 

forståelse af regnskabet og revisionen. Herefter kommer afsnittet Other Information, hvor revisor skal 

erklære sig om, hvorvidt der er identificeret væsentlige uoverensstemmelser mellem det reviderede 

regnskab og andre informationer. Ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor beskrives i det sidste 

afsnit Respective Responsibilities of Management and the Auditor. Dette skal være med til at skabe 

åbenhed om den udførte revision, og de respektive ansvar for henholdsvis revisor, den daglige ledelse 

og den øverste ledelse. 

Europa-Kommissionen er kommet med deres forslag til, hvad revisionserklæringen bør indeholde for at 

forøge regnskabsbrugernes værdi af årsregnskabet. Europa-Kommissionen foreslår blandt andet en 

række krav til indholdet, som ikke fremgår af IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring. Dette 

gælder for eksempel dato for revisors tiltræden i den reviderede virksomhed, oplysning om udførte 
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ydelser, der ikke er revision, samt oplysning om, hvem i virksomheden der vælger revisor, hvilket alle 

er krav i overensstemmelse med Europa-Kommissionens fokus på revisors uafhængighed. Ligeledes 

mener Europa-Kommissionen, at der bør være oplysning i revisionserklæringen om, hvorvidt det 

interne kontrolmiljø er effektivt, at regnskabsregler med videre er overholdt, og at 

revisionsprotokollatet er i overensstemmelse med revisionserklæringen. Herudover mener Europa-

Kommissionen, at der i revisionserklæringen bør være en beskrivelse af fordelingen mellem substans- 

og systemrevision, ligesom der er opstillet forslag til krav om, at det skal fremgå, hvordan fordelingen 

af substans- og systemrevision har været tidligere år, uagtet at disse revisioner er foretaget af andre 

revisorer. Europa-Kommissionen har desuden fokus på væsentlighedsniveau, som, de ligeledes mener, 

bør fremgå af revisionserklæringen.  
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8  Improving the Auditor’s Report: IAASB Invitation to Comment  

8.1 Om IAASB Invitation to Comment 

I IAASB’s rapport fremgår det, at der ønskes kommentarer fra alle interessenter for at få det bedst 

mulige udgangspunkt og flest mulige inputs til revisionserklæringens udformning
152

. Især ønsker 

IAASB kommentarer fra revisorer og lovgivere, idet de kan belyse praktiske aspekter og eventuelle 

udfordringer med at implementere de forbedringer til revisionserklæringen, som IAASB foreslår. Også 

regnskabsudarbejderne og de ansvarlige for de aflagte årsregnskaber vil IAASB gerne høre fra, da de 

kan komme med synspunkter vedrørende deres ansvar for at aflægge årsregnskabet og den finansielle 

information, det indeholder. De har samtidig mulighed for at give deres bud på, hvordan disse 

ændringer i revisionserklæringen eventuelt vil påvirke deres samspil med revisor. Den sidste gruppe af 

interessenter, som IAASB nævner som vigtige respondenter, er udviklere af nationale standarder samt 

de enkelte landes øverste institutioner for revision. De kan komme med input om merværdi og 

eventuelle forhindringer ved en global implementering af en ny revisionserklæring, ligesom de kan 

påpege eventuelle problemer i forhold til eksisterende national regulering.  

På baggrund af ovenstående ønsker fra IAASB har vi udvalgt de høringssvar, som vi vil behandle i 

nærværende afhandling. FSR har afgivet deres svar på IAASB’s rapport i forlængelse af FEE, som 

repræsenterer alle EU-medlemslande, herunder Danmark. Vi har derfor medtaget begge svar i vores 

analyse. Herudover har Rigsrevisionen som den eneste anden danske organisation svaret på rapporten – 

deres svar vedrører dog kun tre af de i alt 18 spørgsmål, der fremgår af IAASB’s rapport. Herudover er 

der – som følge af IAASB’s ønske om svar fra revisorer – udvalgt svar fra Deloitte, KPMG, E&Y samt 

PwC, idet disse fire revisionshuse udgør de såkaldte ”Big-4” og er verdens største og førende 

revisionshuse. Ovenstående gruppe af respondenter vil efterfølgende i nærværende afhandling blive 

betegnet som respondenterne, idet vi ikke beskæftiger os med andre høringssvar end fra de her nævnte.  

IAASB’s spørgsmål er opdelt i fem kategorier; overall considerations, Auditor Commentary, Going 

Concern/Other Information, clarifications and transparency samt form and structure.  
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8.2 Overall considerations 

1: Overall, do you believe the IAASB’s suggested improvements sufficiently enhance the relevance and 

informational value of the auditor’s report, in view of possible impediments (including costs)? Why or 

why not? 

Deloitte og E&Y er enige om, at mange af IAASB’s foreslåede forbedringer vil forbedre relevansen og 

informationsværdien af revisionserklæringen. Herudover mener E&Y, at Auditor Commentary kan 

give regnskabsbrugerne en øget værdi. 

FEE mener, at projektet med at forbedre revisionserklæringen skal behandles sammen med et projekt 

om revisors rapportering som helhed. Revisors rapportering består af rapportering til offentligheden i 

revisionserklæringen og af rapportering til den øverste ledelse af virksomheden (i 

revisionsprotokollatet). FEE mener derfor, at der bør tages hensyn til sammenhængen mellem disse to 

typer af rapportering. Forslaget fra IAASB fokuserer næsten udelukkende på revisors rapportering til 

offentligheden, men FEE er overbevist om, at der kan gøres mere på området for revisors rapportering 

til den øverste ledelse og samspillet mellem de to typer af rapportering. FSR er enige med FEE, men 

mener, at mange af de forslåede forbedringer skyldes ufuldstændige standarder, som ikke giver 

regnskabsbrugerne relevant og forståelig finansiel rapportering. Derfor opfordrer FSR IAASB til at 

arbejde tæt sammen med IASB med det formål at forbedre den finansielle rapportering. 

Rigsrevisionen mener, at der er en væsentlig kløft mellem den information, som ISA’erne kræver, at 

revisor opnår og evaluerer, og den information, som er tilgængelig for regnskabsbrugerne. 

Rigsrevisionen mener, at med forbedringerne vil mere af den opnåede information blive tilgængelig for 

regnskabsbrugerne. 

Således kommer respondenterne ikke med et entydigt svar på dette spørgsmål. Dog kan det 

konkluderes, at respondenterne fra to af de store revisionshuse samt fra Rigsrevisionen mener, at 

forbedringerne vil forbedre relevansen og informationsværdi af revisionserklæringen. De øvrige 

respondenter fremhæver endvidere andre fokusområder. 

Vi er af den overbevisning, at de forslåede tiltag vil forbedre regnskabsbrugernes relevans og 

informationsværdi. Dette kræver dog, at regnskabsbrugerne har en forståelse for det, som revisor 
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skriver i revisionserklæringen. Dog er vi enige med FEE i, at det er revisors rapportering som helhed, 

der bør forbedres. Der er det ikke nok kun at forbedre revisionserklæringen. 

 

2: Are there other alternatives to improve the auditor’s report, or auditor reporting more broadly, that 

should be further considered by the IAASB, either alone or in coordination with others? Please explain 

your answer. 

Deloitte mener, at for at forbedre den finansielle rapportering er det nødvendigt med en holistisk 

tilgang, som også omfatter den daglige og øverste ledelse samt revisor. Rapporteringen fra den daglige 

og øverste ledelse samt fra revisor skal anses for at maksimere relevans og informationsværdi for 

regnskabsbrugerne. For eksempel vil regnskabsbrugerne have gavn af bedre oplysninger fra ledelsen, 

især på områder som anvendt regnskabspraksis, væsentlige regnskabsmæssige skøn, intern kontrol og 

strategiske risici. Endvidere kan regnskabsbrugerne have gavn af udtrykkelige oplysninger fra ledelsen 

med hensyn til hensigtsmæssigheden af anvendelsen af going concern-forudsætningen og eksistensen 

(eller ikke) af væsentlige usikkerheder i forbindelse med en virksomheds mulighed for at fortsætte som 

going concern, ligesom regnskabsbrugerne vil have gavn af en udvidet rapportering fra den øverste 

ledelse med hensyn til deres tilsynsaktiviteter. 

E&Y er enige i den retning, som IAASB foreslår, hvorfor de ikke anbefaler andre forslag eller 

overvejelser for at forbedre revisionserklæringen. 

FEE er enige i, at bestemte oplysninger om revisionen kan tilvejebringes af revisor, såsom 

oplysningerne om væsentlige risici i Auditor Commentary. Faktisk er revisorerne villige til at forklare 

mere om det udførte arbejde, men ikke til at navigere regnskabsbrugerne gennem komplicerede 

årsregnskaber. Derfor opfordrer FEE til ISA-kompatibel rapportering om væsentlige risici. FEE mener, 

at oplysninger om det arbejde, der er udført for at løse specifikke væsentlige risici, som er konstateret i 

forbindelse med revisionen af en virksomhed, er mere brugbare end generiske oplysninger. En sådan 

tilgang vil øge gennemsigtigheden og troværdigheden af revisors arbejde og vil øge værdien af 

revisionserklæringen. I den forbindelse er det vigtigt at fastsætte klare principbaserede kriterier, således 

at det bliver præciseret, hvordan og hvilke identificerede væsentlige risici, der skal rapporteres. Dette er 
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FSR enige i. Dog mener FSR, at det eneste alternativ, der findes til IAASB’s forslag, er en model, hvor 

revisionskomiteen rapporterer om, hvordan den har overvåget revisionen, ligesom revisor specifikt skal 

rapportere om den rapport, som revisionskomiteen har udarbejdet. 

KPMG mener, at det på længere sigt er vigtigt, at IAASB samarbejder med IASB, lovgivere og 

PCAOB, således at ændringer til finansiel rapportering og revisionsstandarder bliver overvejet, og at 

disse bedre dækker behovene hos investorer og andre brugere af årsregnskabet og 

revisionserklæringen. 

Ligeledes mener KPMG, at der udover at forklare, hvad en revision har til formål at opnå, også er et 

behov for at afklare, hvilke oplysninger der ikke er omfattet af en revision, da de fleste 

regnskabsbrugere tror, at en revision er mere omfattende, end det faktisk er tilfældet under de 

eksisterende standarder. Større gennemsigtighed, om hvad der ikke er omfattet af den nuværende 

revisions omfang, vil bidrage til at øge regnskabsbrugernes forståelse af en revision og vil give et 

stærkt fundament for diskussion om, hvordan revisionen og revisors rolle kan udvides til at være mere 

tilpasset regnskabsbrugernes behov.  

Herudover mener KPMG ikke, at forbedring af revisionserklæringen alene er tilstrækkelig til at 

formindske forventnings- og forståelseskløften. Revisionserklæringen alene er ikke tilstrækkelig til at 

lære regnskabsbrugerne, hvad formålet, omfanget og begrænsningerne af en ISA-revision er, ligesom 

den ikke er tilstrækkelig til at lære dem om områder som going concern, bedrageri og operationelle 

risici. KPMG tvivler på, om regnskabsbrugere, der i øjeblikket ikke har en forståelse for disse forhold, 

vil være mere oplyst ved at læse det foreslåede going concern-afsnit i revisionserklæringen eller det 

afsnit, der beskriver ansvaret for henholdsvis ledelse og revisor. 

Respondenterne kommer med mange forskellige forslag, men samlet set er de meget interesserede i at 

skabe gennemsigtighed og værdi for regnskabsbrugerne, ligesom det er vigtigt for dem, at 

regnskabsbrugerne forstår indholdet og omfanget af en revision. 

Som nævnt under spørgsmål 1, mener vi, at det er meget vigtigt, at regnskabsbrugerne har en forståelse 

for revisionserklæringen. Derfor er vi meget enige med KPMG i, at det først og fremmest er vigtigt, at 
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regnskabsbrugerne har en forståelse for, hvilke oplysninger der ikke er en del af en revision. Endvidere 

er vi enige med KPMG i, at det er revisors rapportering som helhed, der bør forbedres. 

 

8.3 Auditor Commentary 

3:  Do you believe the concept of Auditor Commentary is an appropriate response to the call for 

auditors to provide more information to users through the auditor’s report? Why or why not? 

Deloitte mener, at konceptet Auditor Commentary er et passende svar på opfordringen til, at 

revisorerne gennem revisionserklæringen giver mere information til regnskabsbrugerne. E&Y er enige 

med Deloitte heri. 

For at forbedre revisionserklæringen på en effektiv måde og give mere værdi og indsigt i 

revisionsarbejdet er FEE overbevist om, at oplysningerne i revisionserklæringen direkte skal følge af 

ISA’erne. IAASB’s forslag er derimod ikke tilstrækkeligt præcist, idet det ikke indeholder relevante 

kriterier for fastsættelse af forhold, som skal rapporteres i revisionserklæringen. I ISA’erne er revisor 

forpligtet til at foretage en risikovurdering for at identificere de vigtigste områder, som revisor bør 

koncentrere sin revision om. Disse kaldes væsentlige risici. Som defineret i ISA 315 er en væsentlig 

risiko ”en identificeret og vurderet risiko for væsentlig fejlinformation, som efter revisors vurdering, 

kræver særlig stillingtagen”.  

FEE er positivt indstillet over for at medtage oplysninger om revisionsstrategien, herunder væsentlige 

risici, i revisionserklæringen. Til gengæld er de bekymrede over at inkludere forhold, som er vigtige for 

regnskabsbrugernes forståelse af det reviderede årsregnskab, da der for eksempel er nogle forhold, som 

kun skal rapporteres internt i virksomheden og ikke offentligt. FEE mener, at brugen af de supplerende 

oplysninger, som anført i ISA 706, bør fortsætte, og mener ikke, at dette skal erstattes af Auditor 

Commentary. FSR er helt enige med FEE. 

Efter PwC’s mening, er der behov for, at det nuværende afsnit om Andre forhold i ISA 706 bibeholdes, 

således at faktuelle forhold vedrørende revisionen kan offentliggøres heri. PwC mener ikke, at sådanne 

forhold vil være nyttige i Auditor Commentary, og formålet med Auditor Commentary vil således kun 

blive forringet heraf.  
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Umiddelbart synes respondenterne, at afsnittet Auditor Commentary er en god idé. Dog ønsker de 

klarhed om, hvilke forhold, der helt specifikt bør medtages i dette afsnit. Herudover viser det sig 

imidlertid, at respondenterne hver især mener, at der er afsnit fra den nuværende revisionserklæring, 

som bør bibeholdes. 

Vi mener, at Auditor Commentary vil forsyne regnskabsbrugerne med yderligere information. Dog kan 

vi kun give FEE ret i, at der skal foreligge helt klare retningslinjer for, hvilke forhold der bør indgå i 

Auditor Commentary. Ligeledes mener vi, at det er vigtigt at overveje, om Auditor Commentary kun 

skal indeholde oplysninger, som er til brug for offentligheden, og således ikke oplysninger, som kun 

bør blive rapporteret internt i virksomheden.  

 

4: Do you agree that the matters to be addressed in Auditor Commentary should be left to the judgment 

of the auditor, with guidance in the standards to inform the auditor’s judgment? Why or why not? If 

not, what do you believe should be done to further facilitate the auditor’s decision-making process in 

selecting the matters to include in Auditor Commentary? 

Deloitte er enige i, at de forhold, som skal behandles i Auditor Commentary bør overlades til revisors 

vurdering, og at vejledning hertil skal kunne findes i standarderne. Deloitte mener endvidere, at det vil 

være nødvendigt med omfattende vejledning, herunder en ramme for revisors beslutningsproces. 

Efterhånden som IAASB udvikler en vejledning eller en ramme, som skal hjælpe revisor med at 

bestemme de forhold, som efter revisors vurdering er vigtigst for regnskabsbrugernes forståelse af 

årsregnskabet, vil det være nyttigt at indarbejde, at revisor skal overveje forhold, såsom områder, hvor 

ledelsen har udøvet betydelige skøn samt betydelige og usædvanlige transaktioner. 

E&Y mener, at en principbaseret fremgangsmåde, som ikke er fleksibel i art og omfang, er meget 

passende for en international revisionsstandard. Som en del heraf mener E&Y, at ISA’erne skal 

indeholde kriterier eller principper herfor samt støttende vejledning og overvejelser, som revisor skal 

gøre sig, således at han kan foretage informerede beslutninger om de forhold, som skal inkluderes i 

Auditor Commentary. Herudover mener E&Y, at det vil hjælpe revisor i hans beslutningsproces, hvis 

målsætningerne for Auditor Commentary bliver formulerede. Med specifikke kriterier og vejledninger 
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bliver det nemmere for revisor at træffe mere konsekvente beslutninger med hensyn til, hvilke forhold 

der skal inkluderes i Auditor Commentary, ligesom det også vil hjælpe med at begrænse antallet af 

forhold heri til et rimeligt antal. IAASB bør ikke bestemme et minimum antal forhold, som skal 

inkluderes i Auditor Commentary. 

E&Y er enige med Deloitte i, at Auditor Commentary for eksempel bør indeholde en omtale af 

områder, hvor ledelsen har udøvet betydelige skøn samt en omtale af betydelige og usædvanlige 

forhold. Endvidere mener E&Y, at Auditor Commentary kan indeholde omtale af væsentlige risici og 

usikkerheder, informationer om strukturen af virksomheden og dens nærtstående parter, som er 

betydelig for forståelsen af påstande i årsregnskabet, andre forhold, som efter revisors vurdering kan 

være vigtig for regnskabsbrugernes forståelse af årsregnskabet samt forhold af betydning for 

revisionen. Herudover mener E&Y, at revisor specifikt skal overveje betydelige risici, som er 

identificeret i overensstemmelse med ISA 315, og andre forhold, som har været genstand for 

væsentlige diskussioner med den øverste ledelse, og som ikke er nævnt ovenfor. 

FEE mener, at når det skal afgøres, hvad der skal indgå i Auditor Commentary, er brugen af 

professionel vurdering undvigende og på et for højt niveau. De foreslåede kriterier for at kunne 

foretage en sådan vurdering er for uklare. Dette kan resultere i betydelige forskelle, og således vil 

sammenhængen gå tabt. FEE anbefaler, at de forhold, der skal indgå i Auditor Commentary er baseret 

på betydelige risici, som er identificeret under revisionen i overensstemmelse med ISA 315. Herudover 

er der også et behov for principbaserede kriterier, som skal styre, hvad der skal rapporteres for hver 

væsentlig identificeret risiko. FSR er enige med FEE i dette. 

PwC støtter en principbaseret tilgang og mener, at revisionserklæringen kan forbedres til at give 

regnskabsbrugerne værdifulde oplysninger, men mener samtidig, at det er nødvendigt med klart 

formulerede parametre. Revisionsstandarderne skal definere og give vejledning om parametrene for 

revisors vurdering. Herudover mener PwC, at det er vigtigt at fortælle regnskabsbrugerne, hvad de skal 

forvente af en ny rapporteringsmodel, således at forventnings- og forståelseskløften kan blive 

formindsket. De forhold, som bliver rapporteret i Auditor Commentary, er ikke udtryk for, at der er et 

problem, hvorimod de nuværende supplerende oplysninger kan indikere, at der er et problem i 

årsregnskabet. Det er derfor vigtigt, at regnskabsbrugerne forstår indholdet i IAASB’s forslag til en ny 
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revisionserklæring. PwC mener, at det vil være passende at fremhæve tre til fem forhold i Auditor 

Commentary. 

Alle respondenterne er enige om, at der skal være klare vejledninger i standarderne, som skal støtte 

revisor i hans beslutningsproces. Herudover nævnes det, at forhold, der skal indgå i Auditor 

Commentary, kan blive baseret på betydelige risici, som er identificeret under revisionen i 

overensstemmelse med ISA 315. Det bliver også nævnt, at det er vigtigt at fortælle regnskabsbrugerne, 

hvad de skal forvente af en ny revisionserklæring, således at de ikke opfatter de fremhævede forhold, 

som forhold, hvor der er problemer. 

Der skal efter vores opfattelse være helt klare vejledninger og retningslinjer for, hvilke forhold der skal 

inkluderes i Auditor Commentary. Det skal ikke være op til revisors vurdering. Herudover vil vi give 

PwC ret i, at det er vigtigt at forklare regnskabsbrugerne, at de fremhævede forhold, ikke er forhold, 

hvor der er problemer. 

 

5: Do the illustrative examples of Auditor Commentary have the informational or decision-making 

value users seek? Why or why not? If not, what aspects are not valuable, or what is missing? 

Specifically, what are your views about including a description of audit procedures and related results 

in Auditor Commentary? 

Deloitte er enige i, at mange af elementerne i eksemplet af Auditor Commentary har oplysende værdi 

for regnskabsbrugerne, ligesom de kan støtte regnskabsbrugerne i en beslutningstagen. Deloitte forstår 

årsagerne til, at man ønsker at indarbejde en beskrivelse af specifikke revisionsprocedurer og de 

tilhørende resultater, men mener, at det i de fleste tilfælde vil være praktisk umuligt at gøre det på en 

kortfattet og meningsfuld måde, især hvis størrelsen og kompleksiteten af revisionsopgaven stiger. På 

store, komplekse engagementer adresserer revisor mange væsentlige forhold, som involverer flere 

steder og jurisdiktioner, og derfor udfører revisor et væld af revisionshandlinger.  

Det vil være vildledende kun at fremhæve et udsnit af de mange procedurer, der kan udføres, og det vil 

ikke reflektere de omfattende procedurer, en revisor udfører for at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, som kan understøtte revisors udtalelse. Som et alternativ til at indarbejde, hvad der kan 
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være en meget lang beskrivelse af specifikke revisionsprocedurer og de relaterede resultater, kan 

IAASB overveje, om der i stedet skal ske en angivelse i forordet til Auditor Commentary af, at de 

forhold, som er blevet fremhævet af revisor, ofte repræsenterer nogle af de mest vanskelige og 

subjektive områder af revisionen, og at revisor følgelig skræddersyr procedurer til imødegåelse af 

væsentlige risici, som er blevet identificeret. Ligeledes kan IAASB overveje at inkludere en henvisning 

til beskrivelsen af revisors ansvar i forordet til Auditor Commentary eller udvide afsnittet om revisors 

ansvar. 

E&Y mener, at visse af elementerne i eksemplet af Auditor Commentary er passende og stemmer 

overens med deres synspunkter af karakteren af de oplysninger, som skal fremhæves i Auditor 

Commentary. Dog er visse andre elementer i eksemplet eller dele heraf ikke passende. E&Y støtter 

forslaget om at inkludere afsnit, som skal fremhæve forhold, som er vigtigst for regnskabsbrugerne, og 

som henleder opmærksomheden på ledelsens oplysninger om disse forhold, da dette vil skabe 

meningsfuld værdi for regnskabsbrugerne. Revisor bør ikke kun udpege oplysninger til Auditor 

Commentary, men skal også give en indikation af, hvorfor han mener, at forholdet er vigtigt for 

regnskabsbrugerens forståelse af det reviderede regnskab.  

Det vil ikke være passende at beskrive de specifikke udførte procedurer og de relaterede resultater, da 

det vil være svært at give et kortfattet resume af det store antal af procedurer, som revisor har udført. 

Herudover bør indledningen af Auditor Commentary nævne, at dette afsnit ikke indeholder en komplet 

liste over alle områder, som er behandlet under revisionen, at forholdene i Auditor Commentary kan 

ændre sig fra år til år og en reference til, at gennemlæsning af Auditor Commentary ikke er en substitut 

for at gennemlæse regnskabet.  

FEE mener, at der for hver identificeret betydelig risiko skal gives oplysninger om arten heraf, hvilket 

revisionsarbejde der iværksættes som følge heraf samt resultatet af den udførte revision. For hver 

væsentlig risiko, hvor det er relevant, bør der være en klar henvisning til de relaterede oplysninger i 

regnskabet. Dette skal således hjælpe regnskabsbrugerne med at forbinde forholdet til oplysningerne i 

regnskabet. Ligeledes bør Auditor Commentary indeholde oplysninger om, hvorvidt der af ledelsen 

og/eller revisor er blevet identificeret nogen væsentlige mangler i de interne kontroller, og om disse er 

blevet løst (eller ikke), og om de har påvirket det udførte revisionsarbejde. Herudover bør der være 
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oplysninger om, hvorvidt risici for besvigelser er blevet identificeret, og hvorvidt disse risici har 

påvirket revisionsarbejdet. 

FSR er enige med FEE, men påpeger dog, at Auditor Commentary kun skal indeholde oplysninger, 

som beskriver, hvordan revisionen er udført, således at regnskabsbrugerne kan få en bedre forståelse 

for, hvilke fokusområder der har været, samt hvordan disse fokusområder er blevet behandlet. FSR 

mener, at det kan resultere i en fortynding af den overordnede konklusion på årsregnskabet, hvis der 

gives yderligere informationer om hovedkonklusioner og interne kontroller, hvilket kan få 

regnskabsbrugerne til at foretage uhensigtsmæssige beslutninger på baggrund af årsregnskabet.  

I forbindelse med Auditor Commentary mener KPMG, at man bør overveje formålet hermed, og om 

det er rimeligt at antage, at de omtalte forhold er de vigtigste for regnskabsbrugernes forståelse af det 

reviderede årsregnskab. Ligeledes bør det overvejes, om de oplysninger, som kommer fra revisor, er 

objektive, faktabaserede og fremhæver forhold, som er oplyst i årsregnskabet, ligesom det bør 

overvejes, om det fortsat er den daglige og øverste ledelse, som er den primære kilde til informationen. 

Det bør også overvejes, om oplysningerne muligvis kan føre til, at regnskabsbrugerne sætter 

spørgsmålstegn ved revisors konklusion om årsregnskabet som helhed og dermed underminerer 

revisionserklæringen. 

PwC mener ikke, at de procedurer, som revisor udfører, kan beskrives på en kortfattet og meningsfuld 

måde. I forlængelse heraf mener PwC, at denne beskrivelse enten vil blive for teknisk for 

regnskabsbrugeren, eller at der vil blive tale om en standardtekst.  

Der er ikke enighed blandt respondenterne, om hvorvidt Auditor Commentary har oplysende værdi for 

regnskabsbrugerne. Flere af respondenterne mener, at det er praktisk umuligt at videregive oplysninger 

om de udførte procedurer og de relaterede resultater på en kortfattet og meningsfuld måde, ligesom 

man risikerer, at det bliver for teknisk for regnskabsbrugerne. Dette kan resultere i en fortynding af den 

overordnede konklusion på årsregnskabet, hvilket kan få regnskabsbrugerne til at foretage 

uhensigtsmæssige beslutninger på baggrund af årsregnskabet.  

Vi giver Deloitte, E&Y samt PwC ret i, at de procedurer, som revisor udfører og resultaterne heraf, 

ikke kan beskrives på en kortfattet og meningsfuld måde. Disse oplysninger vil endvidere blive for 
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tekniske for regnskabsbrugerne, hvorfor det formentlig vil forvirre regnskabsbrugerne mere, end det vil 

gavne dem. 

 

6: What are the implications for the financial reporting process of including Auditor Commentary in 

the auditor’s report, including implications for the roles of management and those charged with 

governance (TCWG), the timing of financial statements, and costs? 

Deloitte mener, at det kan resultere i en bedre diskussion mellem revisor og den daglige og den øverste 

ledelse med hensyn til de forhold, som er de vigtigste for regnskabsbrugernes forståelse af 

årsregnskabet. En sådan diskussion kan skabe et bedre grundlag for den daglige og øverste ledelses 

samt regnskabsbrugernes forståelse af revisionen og regnskabsaflæggelsesprocessen som helhed. 

E&Y mener, at Auditor Commentary vil skabe positive konsekvenser og tilføre regnskabsbrugerne 

meningsfuld værdi, da dette afsnit vil forbedre relevansen af revisionserklæringen, og dermed forbedre 

den overordnede kvalitet af den finansielle rapportering. Jo mere omfattende og subjektiv Auditor 

Commentary skal være, jo mere tid og jo større indsats skal der bruges, hvilket er ensbetydende med, at 

omkostningen stiger. Af samme grund er E&Y af den opfattelse, at stærkt sammenfattede 

informationer om den udførte revision og resultaterne heraf ikke skal indgå i Auditor Commentary, da 

disse informationer vil være svære at producere, således at de giver mening for regnskabsbrugerne. 

Herudover skal der bruges yderligere tid på kvalitetssikring af informationerne i Auditor Commentary. 

FEE mener, at de nye krav til revisionserklæringen må forventes at resultere i en omkostningsstigning, 

da revisor skal bruge ekstra tid. I forlængelse heraf kan det føre til potentielle forsinkelser i 

færdiggørelsen af revisionserklæringen, da der skal ske udarbejdelse af oplysningerne, som skal indgå i 

Auditor Commentary, ligesom disse forhold skal diskuteres internt i revisionsvirksomheden samt 

drøftes med ledelsen. Dog mener FEE, at revisionsbranchen er enig i, at fordelene generelt opvejer 

omkostningerne, og derfor er parat til at øge kommunikationsprocessen. FEE påpeger, at Auditor 

Commentary vil være langt mere hensigtsmæssig i virksomheder, hvor der er eksterne aktionærer, som 

ikke har adgang til oplysninger. FSR er enig med FEE heri. 
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KPMG forventer, at den daglige og øverste ledelse vil have væsentlig interesse i de forhold, som 

revisorerne har planer om at inkludere i Auditor Commentary, da denne er bestemt til at dække forhold, 

som kan være vigtige for regnskabsbrugernes forståelse af årsregnskabet. Derfor bliver det nødvendigt 

at øge mængden af den tid, der skal bruges på revisioner, hvor Auditor Commentary skal inkluderes. 

Denne ekstra tid kan potentielt have en indvirkning på datoen for offentliggørelse af det reviderede 

årsregnskab.  

Den potentielle stigning i tid og omkostninger vil variere afhængigt af størrelsen og kompleksiteten af 

den reviderede virksomhed. Derfor er det vanskeligt at bestemme den sandsynlige stigning, men for de 

fleste revisioner vil den ikke være ubetydelig. 

PwC mener, at det er sandsynligt, at tid og omkostninger vil stige, som følge af øget dialog med 

klienten samt øget kvalitetssikring internt i revisionsvirksomheden. Dette kan endvidere skabe et pres 

på allerede restriktive rapporteringsfrister for børsnoterede virksomheder. 

De fleste af respondenterne er enige i, at det vil kræve yderligere tid og dermed omkostninger, at 

inkludere Auditor Commentary i revisionserklæringen. Grunden hertil er, at det kræver en øget dialog 

med klienten samt en øget kvalitetssikring af oplysningerne internt i revisionsvirksomheden. Ligeledes 

vil det forøgede tidsforbrug forsinke offentliggørelsen af revisionserklæringen. Herudover nævner 

E&Y, at det er svært at producere stærkt sammenfattede informationer om den udførte revision og 

resultaterne heraf, som giver mening for regnskabsbrugerne, hvorfor disse oplysninger ikke bør være 

en del af Auditor Commentary. 

Vi kan kun være enige med respondenterne i, at såfremt Auditor Commentary skal inkluderes i 

revisionserklæringen, vil det kræve yderligere tid og dermed øgede omkostninger. Vi mener derfor, at 

det er vigtigt, at der er en klar kommunikation med den regnskabsaflæggende virksomhed om, hvad 

Auditor Commentary skaber af værdi for regnskabsbrugerne, i forhold til den stigning, som den 

regnskabsaflæggende virksomhed oplever i honoraret til revisor. 
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7: Do you agree that providing Auditor Commentary for certain audits (e.g., audits of public interest 

entities (PIEs)), and leaving its inclusion to the discretion of the auditor for other audits is 

appropriate? Why or why not? If not, what other criteria might be used for determining the audits for 

which Auditor Commentary should be provided? 

Deloitte er enige heri og mener, at da kravene til Auditor Commentary primært er kommet fra 

investorer og analytikere, er det passende, at Auditor Commentary skal inkluderes ved revisioner af 

PIEs, ligesom det er passende, at det herefter er op til revisor at vurdere, ved hvilke andre revisioner 

Auditor Commentary skal inkluderes. Regnskabsbrugerne for andre virksomheder end PIEs er 

tilbøjelige til at have adgang til denne type oplysninger gennem direkte interaktion med den daglige og 

øverste ledelse, hvorved behovet for Auditor Commentary minimeres. 

FEE mener, at det et en god ide, at kravet om Auditor Commentary kun gælder for PIEs. Man bør 

nemlig undgå at lægge urimeligt store byrder på virksomheder, der ikke er PIEs, og SMV’er. 

Anvendelsen af Auditor Commentary bør stå i forhold til arten, størrelsen og kompleksiteten af 

virksomheden. Virksomheder, der ikke er PIEs, og SMV’er vil få uforholdsmæssigt store omkostninger 

knyttet til sådanne obligatoriske krav. Ligeledes kan der argumenteres for, at revisorer vil kunne 

identificere færre væsentlige risici for mindre komplekse virksomheder i forhold til hos store, 

komplekse virksomheder. Hvis det skal være op til revisor at vurdere, hvornår Auditor Commentary 

skal inkluderes i revisionserklæringen, udover hos PIEs, mener FEE, at man først og fremmest skal 

have en klar definition af, hvad PIEs er. Herudover skal man vide, at sammenligneligheden hos ikke-

PIEs forsvinder, da kun nogle virksomheder har Auditor Commentary inkluderet i 

revisionserklæringen. Dette kan også føre til forvirring hos regnskabsbrugerne. FSR er enige med FEE 

heri. 

KPMG er enige i, at Auditor Commentary kun bør kræves for bestemte virksomheder, hvilket for 

eksempel indebærer børsnoterede virksomheder. Dog mener de ikke, at det er nødvendigt ved revision 

af private virksomheder, da regnskabsbrugerne her ofte selv kan indhente yderligere oplysninger. 

KPMG anbefaler derfor, at IAASB arbejder med de berørte parter, således at det kan afgøres, om 

fordelene af Auditor Commentary, vil opveje omkostningerne. 



102 

 

Da kravene til forandring primært kom fra aktionærer og investorer af børsnoterede virksomheder, 

giver det god mening, at Auditor Commentary bør være et krav for disse virksomheder, mener PwC. 

Grundet omkostningerne med at udarbejde Auditor Commentary, mener de ikke, at dette afsnit bør 

være et krav for ikke-PIEs og SMV´er. Det bør ikke være op til revisors vurdering, om Auditor 

Commentary skal inkluderes i revisionserklæringen for denne type af virksomheder. PwC mener 

ligesom FEE, at der skal foreligge en klar definition af, hvad PIEs er. 

Respondenterne er generelt enige om, at Auditor Commentary kun bør være et krav for PIEs. 

Herudover er der bred enighed om, at der skal være en klar definition af, hvad PIEs er. Respondenterne 

har en lidt blandet holdning til, om det skal være op til revisors vurdering, hvorvidt Auditor 

Commentary skal inkluderes i revisionserklæringen for ikke-PIEs og SMV’er. Generelt nævnes det, at 

beslutningen om, hvorvidt Auditor Commentary skal inkluderes i revisionserklæringen hos ikke-PIEs 

og SMV’er, skal sammenholdes med omkostningen forbundet hermed. 

Vores holdning er, at Auditor Commentary kun bør inkluderes i revisionserklæringer for PIEs. Vi er 

ligeledes enige i, at der bør foreligge en klar definition af, hvad en PIE er. Herudover bør det ikke være 

op til revisor at vurdere, om Auditor Commentary skal inkluderes i revisionserklæringen for andre 

enheder, da vi mener, at omkostningen forbundet hermed vil være for stor sammenlignet med udbyttet 

heraf. 

 

8.4 Going Concern/Other Information 

8: What are your views on the value and impediments of the suggested auditor statements related to 

going concern, which address the appropriateness of management’s use of the going concern 

assumption and whether material uncertainties have been identified? Do you believe these statements 

provide useful information and are appropriate? 

Deloitte støtter den forslåede erklæring om going concern, da de mener, at regnskabsbrugerne vil drage 

fordel af, at revisionserklæringen indeholder et forord, som omtaler hensigtsmæssigheden af 

anvendelsen af going concern-forudsætningen, og som forklarer de betingelser, hvorunder anvendelsen 

af denne forudsætning er hensigtsmæssig inden for den relevante begrebsramme. 
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Ligesom Deloitte støtter E&Y den foreslåede erklæring om going concern. Denne erklæring vil give et 

øget fokus på vurderingen af going concern, og yderligere oplysninger om dette forhold, vil skabe 

værdi for regnskabsbrugerne. 

FEE støtter en forbedret kommunikation fra revisor i takt med markedets behov. Yderligere 

oplysninger i revisionserklæringen om hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af going concern-

forudsætningen er strategisk vigtig i forbindelse med den finansielle og økonomiske krise. 

Forventnings- og forståelseskløften, mellem hvad regnskabsbrugerne ønsker, og hvad revisor kan gøre i 

forhold til going concern, skal behandles af IAASB. Nogle regnskabsbrugere ønsker, at revisorerne 

skal garantere going concern for den reviderede virksomhed, hvilket er en helt urealistisk forventning, 

som ikke kan indfries. 

FEE understreger, at revisionserklæringen alene hverken kan eller må være en udtalelse om going 

concern af den reviderede virksomhed. Udtalelsen skal sammenholdes med analysen i årsregnskabet 

udarbejdet af virksomhedens ledelse. Revisionserklæringens afsnit om going concern bør baseres på 

kvantitative og kvalitative oplysninger, som er beskrevet af ledelsen i årsregnskabet. FSR er enige med 

FEE heri. 

KPMG mener, at regnskabsbrugernes behov omkring going concern ikke fuldt ud kan løses uden 

ændringer af de eksisterende rapporterings- og revisionskrav. Herudover mener de, at alle oplysninger 

om going concern skal indgå i en enkelt sektion for at minimere risikoen for, at regnskabsbrugerne vil 

misforstå, hvad meningen er. Da en eksplicit erklæring om anvendelse af going concern-

forudsætningen er af begrænset værdi, og da forventnings- og forståelseskløften findes, er KPMG 

bekymret for, at regnskabsbrugerne vil udlede mere sikkerhed fra en sådan erklæring, end hvad der er 

berettiget. Ledelsen skal fortsat være den primære kilde til information om virksomheden, hvorfor en 

erklæring om, at der ikke er blevet identificeret væsentlige usikkerheder, skal præsenteres af ledelsen, 

og således skal revisor kun kommentere herpå ud fra resultaterne af den udførte revision. 

Ligeledes mener KPMG, at det foreslåede going concern-afsnit ikke vil skabe en bedre forståelse heraf 

hos regnskabsbrugerne. For at tilvejebringe et effektivt middel til at indsnævre forventnings- og 

forståelseskløften i forhold til going concern er KPMG af den opfattelse, at yderligere tiltag er 
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nødvendige for at forbedre regnskabsbrugernes forståelse. Dette kunne for eksempel være oplysende 

publikationer til regnskabsbrugerne. 

PwC støtter formålet med at give regnskabsbrugerne forbedret information om vurderinger og 

overvejelser omkring going concern. Denne information kan forbedres, primært gennem bedre 

rapportering fra ledelsen. Regnskabsbrugernes informationsværdi vil blive forbedret, hvis ledelsen 

inkluderer en tydelig forklaring af, hvorfor de mener, at virksomheden er going concern. Ligeledes bør 

ledelsen være den primære kilde til information om virksomheden. PwC mener ikke, at de forslåede 

forbedringer på dette område er nok til at formindske forventnings- og forståelseskløften. 

Flere af respondenterne fra de store revisionshuse er enige om, at afsnittet om going concern vil 

forbedre regnskabsbrugernes informationsværdi. Ligeledes er flere af respondenterne enige om, at 

virksomhedens ledelse skal være den primære kilde til oplysninger om dette forhold. Det forventes 

ikke, at dette nye afsnit om going concern er tilstrækkeligt til at formindske forventnings- og 

forståelseskløften, da regnskabsbrugernes forståelse herfor ikke vil blive forbedret. I forbindelse 

hermed, er det vigtigt at forklare regnskabsbrugerne, at revisor ikke kan give en garanti for going 

concern. 

Vi mener ikke, at afsnittet om going concern vil forbedre regnskabsbrugernes forståelse herfor, hvorfor 

forventnings- og forståelseskløften, især på dette område, viser sig. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at 

forklare regnskabsbrugerne, at revisor ikke kan give en garanti for going concern.  Ligeledes er vi enige 

med respondenterne i, at oplysninger om dette forhold, primært bør komme fra virksomhedens ledelse 

og ikke fra revisor. 

 

9: What are your views on the value and impediments of including additional information in the 

auditor’s report about the auditor’s judgments and processes to support the auditor’s statement that no 

material uncertainties have been identified? 

Deloitte mener, at det vil være umuligt at inkludere de vurderinger og procedurer, som revisor har 

tilvejebragt ved vurderingen af, om der foreligger betydelige usikkerheder om going concern. E&Y og 
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PwC er helt enige heri. Ligeledes påpeger E&Y, at revisor ikke skal videregive oplysninger, som burde 

komme fra ledelsen. Dette er FEE, FSR og PwC enige i. 

Således er alle respondenterne enige om, at revisor ikke skal beskrive de vurderinger og procedurer, 

som han har udført ved vurderingen af, om der foreligger betydelige usikkerheder om going concern. 

Ligeledes er de enige om, at ledelsen skal være den primære kilde til disse informationer om 

virksomheden. 

Efter vores mening bør revisor ikke inkludere en beskrivelse af de vurderinger og procedurer, som han 

har foretaget i forbindelse med sin vurdering af, om der foreligger betydelige usikkerheder om going 

concern. Disse oplysninger vil formentlig være for tekniske for regnskabsbrugerne, hvorfor man kan 

risikere, at disse oplysninger kun skaber større forvirring hos regnskabsbrugerne. 

 

10: What are your views on the value and impediments of the suggested auditor statement in relation to 

other information? 

Deloitte og E&Y støtter op om den foreslåede udtalelse fra revisor om, at der ikke er identificeret 

væsentlige uoverensstemmelser mellem information medtaget i det revideret regnskab og anden 

information, som revisor har kendskab til. Herudover mener Deloitte, at disse oplysninger vil forbedre 

informationsværdien for regnskabsbrugerne, og samtidig minimere potentialet for, at 

regnskabsbrugerne fejlfortolker, at anden information er blevet revideret. 

FEE støtter forslaget om, at revisor skal klarlægge, hvilket arbejde han har udført på specifik anden 

information, da revisionserklæringen således vil blive mere informativ. FSR er enig med FEE heri. 

KPMG mener, at revisors ansvar i forhold til anden information vil blive klarlagt, hvis disse forslåede 

oplysninger bliver inkluderet i revisionserklæringen. 

PwC støtter forslaget om at inkludere afsnittet om anden information i revisionserklæringen. Herudover 

mener de, at det er vigtigt, at både arten og omfanget af revisors arbejde bliver klarlagt, således at 

regnskabsbrugerne ikke tror, at anden information er blevet revideret, og således at forventnings- og 

forståelseskløften formindskes. 
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Alle respondenterne støtter dette forlag. Herudover bliver det nævnt, at regnskabsbrugernes 

informationsværdi på dette område vil blive forbedret. Dette er samtidig ensbetydende med, at 

regnskabsbrugerne gerne skulle forstå, at anden information ikke er revideret.  

Vi mener, at respondenterne har ret i deres synspunkter. Det er en god idé at inkludere et afsnit i 

revisionserklæringen, hvori revisor udtaler sig om, at der ikke er identificeret væsentlige 

uoverensstemmelser mellem information medtaget i det revideret årsregnskab og anden information, 

som revisor har kendskab til. Vi er således enige i, at denne oplysning skaber informationsværdi for 

regnskabsbrugerne. 

 

8.5 Clarifications and transparency 

11: Do you believe the enhanced descriptions of the responsibilities of management, TCWG
153

, and the 

auditor in the illustrative auditor’s report are helpful to users’ understanding of the nature and scope 

of an audit? Why or why not? Do you have suggestions for other improvements to the description of the 

auditor’s responsibilities? 

Respondenterne har forskellige opfattelser af, hvorvidt en forbedret beskrivelse af ansvarsfordelingen 

mellem ledelsen og revisor vil være med til at øge regnskabsbrugernes forståelse af indholdet og 

omfanget af en revision. FEE udtrykker bekymring over at lade dette afsnit blive for dybdegående – af 

to årsager. For det første, fordi man risikerer, at regnskabsbrugerne får den opfattelse, at der anvendes 

standardvendinger, og at revisor forsøger at fralægge sig ansvar, og for det andet, fordi FEE ikke er 

overbeviste om, at denne yderligere beskrivelse vil formindske forventnings- og forståelseskløften.  

FEE mener kun, der er behov for information om ansvarsfordelingen, som den er i dag – at ledelsen har 

ansvaret for aflæggelse af årsregnskabet, etablering af interne kontroller samt going concern-

forudsætningen. Det er revisors professionelle vurdering, hvilken information om revisors ansvar, der 

bør fremgå direkte af revisionserklæringen, og hvor der kan ske henvisning til en hjemmeside (for 

eksempel FSR’s eller revisionsvirksomhedens), hvoraf det fremgår, hvilke generelle nationale regler 
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der gælder vedrørende revisors ansvar. Der er ifølge FEE ikke behov for en yderligere beskrivelse af 

revisors ansvar i revisionserklæringen. FSR er af samme opfattelse som FEE, men tilføjer, at der vil 

være behov for yderligere oplysning til regnskabsbrugerne, før de får en forståelse for indholdet og 

omfanget af en revision. FSR foreslår derfor, at der kan ske henvisning til en hjemmeside, som styres af 

et nationalt institut, for eksempel FSR, hvor der kan være en sådan beskrivelse af en revisions indhold 

og omfang – en beskrivelse, der er skrevet i et enkelt og tydeligt sprog.  

PwC går ind for en udvidet beskrivelse af ansvarsfordelingen i revisionserklæringen, blandt andet ved 

aflæggelse af en årsrapport med en going concern-forudsætning, men har to vigtige pointer – for det 

første, at en udvidet beskrivelse skal være en standardtekst for ikke at fjerne fokus fra konklusionen, 

som er det, regnskabsbrugerne interesserer sig mest for, og for det andet, at beskrivelsen skal være så 

tydelig og tilgængelig som muligt, således at teksten er lettere at forstå og bliver mere informativ. PwC 

henstiller derfor til IAASB, at der foretages grundige overvejelser vedrørende standardteksten i 

beskrivelsen.  

KPMG’s svar på IAASB’s spørgsmål ligger ikke langt fra PwC’s, idet KPMG er tilhænger af en 

længere forklaring af ansvarsfordelingen efter finanskrisen, som har vist, at ikke alle regnskabsbrugere 

har en klar forståelse for, hvad revisionserklæringen udtrykker, og den grad af sikkerhed, den 

indeholder. KPMG er dog imod for lange, standardiserede beskrivelser i revisionserklæringen og 

tilslutter sig derfor IAASB’s forslag om, at beskrivelsen flyttes til slutningen af revisionserklæringen. 

KPMG påpeger – ligesom FSR – at der findes andre og bedre måder at øge regnskabsbrugernes 

forståelse af en revision end via revisionserklæringen, og KPMG er derfor af den opfattelse, at 

uddannelse af regnskabsbrugerne bør ske via lovgivere, nationale standardudstedere, IFAC og 

handelshøjskoler.  

Deloitte er som KPMG tilhænger af en længere beskrivelse, idet en sådan efter Deloittes mening kan 

være med til at formindske forventnings- og forståelseskløften. Deloitte er enig med IAASB i, at det er 

svært at lave en international standard herfor, da revisors og ledelsens ansvar varierer fra land til land. 

Det bør derfor ifølge Deloitte være op til de nationale standardudstedere at udvikle en passende 

beskrivelse. Deloitte foreslår desuden, at det tydeligt skal fremgå, at hvis revisor før eller under 

revisionen identificerer områder med betydelige risici, udvides revisionen med særligt tilpassede 
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handlinger, som afdækker den identificerede risiko. E&Y tilslutter sig IAASB’s forslag, men påpeger 

ligesom de øvrige revisionsvirksomheder, at længden af beskrivelsen er afgørende, og at en længere 

redegørelse for en revisions indhold og omfang bør ske via andre kommunikationskanaler end 

revisionserklæringen.  

Der er således fra respondenterne enighed om, at en udvidet beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem 

virksomhedens ledelse og revisor vil være med til at formindske forventnings- og forståelseskløften. 

Samtidig har alle respondenter et forbehold mod for megen information givet i revisionserklæringen, 

og de opfordrer til, at uddybende information gives på for eksempel nationale hjemmesider, således at 

interesserede regnskabsbrugere kan opsøge denne information.  

Vi er enige i, at revisionserklæringen ikke skal indeholde en massiv beskrivelse af en revision, idet der 

dog bør være en henvisning til en kilde, hvor der kan hentes yderligere information herom, hvis 

regnskabsbrugerne mener at have behov for det, da disse yderligere oplysninger, om hvordan en 

revision udføres, kan være med til at formindske forventnings- og forståelseskløften.  

 

12: What are you views on the value and impediments of disclosing the name of the engagement 

partner? 

FEE påpeger, at det allerede er et krav i EU-reglerne, at navnet på den opgaveansvarlige partner 

fremgår i revisionserklæringen, og ser derfor ingen problemer med, at dette bliver et internationalt 

krav. FSR tilslutter sig denne udtalelse uden yderligere bemærkninger. Forslaget er især kritisk for 

USA, hvor oplysning om den opgaveansvarlige partners navn i revisionserklæringen kan få enorme 

erstatningsretlige konsekvenser, da den opgaveansvarlige partner herefter vil være direkte ansvarlig. 

Det betyder desuden, at en implementering af ISA’erne i USA formentlig helt kan udelukkes, hvis et 

krav om den opgaveansvarlige partners navn i revisionserklæringen indføres. E&Y mener ikke, der 

skal sættes en international standard om, at den opgaveansvarlige partners navn skal fremgå af 

revisionserklæringen, idet der er store lovgivningsmæssige og kulturelle forskelle verden over. E&Y 

forstår dog godt, at navnet på den opgaveansvarlige partner kan være i offentlighedens interesse, og 

erkender, at det allerede forekommer i mange lande.  
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KPMG er meget enig i E&Y’s pointer og slår fast, at det på grund af forskellig lovgivning kan få 

konsekvenser for den opgaveansvarlige partner, hvis navnet fremgår af revisionserklæringen. KPMG 

fremhæver også, at den opgaveansvarlige partner er underlagt både intern og ekstern kontrol som følge 

af kvalitetsstyring og kvalitetskontrol, ligesom den opgaveansvarlige partner er klar over det store 

ansvar, der følger med – både hvad angår personlige konsekvenser og konsekvenser for hele 

revisionsvirksomheden, hvis der udføres revision uden den fornødne integritet eller ved manglende 

overholdelse af revisionsstandarder. KPMG mener ligesom E&Y, at det skal være nationale lovgivere, 

der sætter standarden for, hvorvidt den opgaveansvarlige partners navn skal fremgå af 

revisionserklæringen. 

Deloittes holdning afviger ikke fra, hvad E&Y og KPMG mener, men Deloitte tilføjer, at selv om den 

opgaveansvarlige partner overordnet er ansvarlig for den udførte revision, så kan det give et 

vildledende billede hos regnskabsbrugerne, idet det ikke tydeligt fremgår, at der udover den 

opgaveansvarlige partner også er involveret et større eller mindre revisionsteam, ligesom der 

almindeligvis er tilknyttet revisions-, regnskabs- eller andre eksperter til opgaven. Deloitte er desuden 

skeptiske over for, om oplysning om den opgaveansvarlige partner vil tilføre regnskabsbrugerne den 

værdi, den er tiltænkt. Deloitte fremhæver, ligesom både E&Y og KPMG, de meget forskellige lokale 

regler, som gør, at et eventuelt krav om den opgaveansvarlige partners navn i revisionserklæringen skal 

bestemmes nationalt, ligesom Deloitte sår tvivl om, hvorvidt forslaget vil øge værdien i 

revisionserklæringer.  

PwC’s svar er helt i tråd med de tre andre fra Big-4 og mener ligesom resten, at det dog skal bemærkes, 

at den opgaveansvarlige partners navn i revisionserklæringen vil give en vis gennemsigtighed.  

Der er således enighed om, at den opgaveansvarlige partners navn i revisionserklæringen ikke 

nødvendigvis tilfører regnskabsbrugerne yderligere værdi, men at oplysningen giver en vis 

gennemsigtighed. Mens FEE og FSR støtter forslaget, idet det allerede gælder for samtlige EU-

medlemslande, tager Big-4 afstand fra, at forslaget skal indgå som en del af ISA’erne, idet de mener, et 

sådant forhold skal bestemmes af nationale lovgivere og standardudstedere, hvormed de hver især 

henviser til USA og det faktum, at det vil ødelægge muligheden for at implementere ISA’erne i USA.    
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Dette forslag gælder allerede for alle EU-medlemslande, herunder Danmark, men vi tilslutter os den 

holdning, som Big-4 fremsætter – nemlig at forslaget skal implementeres på nationalt plan, da der er 

stor forskel på, hvilke konsekvenser det vil have i forskellige lande at inkludere navnet på den 

opgaveansvarlige partner frem for revisionsvirksomheden i revisionserklæringen.   

 

13: What are your views on the value and impediments of the suggested disclosure regarding the 

involvement of other auditors? Do you believe that such a disclosure should be included in all relevant 

circumstances, or left to the auditor’s judgment as part of Auditor Commentary? 

PwC er imod forslaget om, at involvering af andre revisorer skal fremgå af revisionserklæringen. 

Standarder for involvering af andre revisorer findes allerede i ISA 600, hvoraf det fremgår, at 

koncernrevisor er ansvarlig for revisionen og dermed arbejde udført af andre revisorer 

(komponentrevisorer). PwC er af den holdning, at man ved at tilføje flere revisorer i 

revisionserklæringen skaber forvirring hos regnskabsbrugerne om det faktiske ansvar for det aflagte 

årsregnskab, hvorfor man risikerer at øge forventnings- og forståelseskløften frem for at formindske 

den. PwC nævner dog muligheden for at lave en generel beskrivelse af koncernrevisors ansvar ved en 

koncernrevision og lade denne beskrivelse indgå som en del af standardbeskrivelsen ved en revision (se 

under spørgsmål 11), idet der i revisionserklæringen efter PwC’s mening kun bør fremgå information, 

som er specifik for virksomheden og den udførte revision.  

KPMG er af den opfattelse, at oplysningen om arbejde udført af andre revisorer vil kunne give 

gennemsigtighed, men er i tvivl om, hvad informationen skal bruges til, og hvorvidt den vil gavne 

regnskabsbrugerne. Herudover er KPMG enig med PwC i, at sådanne oplysninger kan fejlfortolkes 

som værende i uoverensstemmelse med ISA 600, hvorefter koncernrevisor har det fulde ansvar for 

revisionen. KPMG mener desuden, at oplysninger om involvering af andre revisorer ikke hører til i 

afsnittet Auditor Commentary, idet afsnittet er forbeholdt revisors bemærkninger til de finansielle 

oplysninger i årsregnskabet.  

Deloitte tilslutter sig PwC og KPMG, men da Deloitte er opmærksomme på, at især investorer har 

efterspurgt gennemsigtighed på området, foreslås det, at man eventuelt tilføjer en generel beskrivelse af 
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koncernrevisors ansvar til den eksisterende beskrivelse af revisors ansvar. Det vil give 

regnskabsbrugerne en forståelse af, at koncernrevisor er fuldt ud ansvarlig for revisionen af det aflagte 

årsregnskab. Deloitte foreslår desuden, at hvis koncernrevisor vurderer, at der er usædvanlige forhold 

omkring komponentrevisorer, kan dette indgå i revisionserklæringen ligesom andre særlige forhold, 

som revisor vil henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på. E&Y er enige med de øvrige fra Big-4 

omkring ISA 600, men er ligesom Deloitte opmærksom på den gennemsigtighed, som oplysninger om 

øvrige revisorer kan give. E&Y mener ikke, at disse oplysninger skal indgå som en del af Auditor 

Commentary (i revisionserklæringen), men i en separat sektion i revisionserklæringen under særskilt 

overskrift. E&Y foreslår, at man ved omtale af andre revisorers arbejde indledningsvist gør det klart, at 

det er koncernrevisor, der er ansvarlig for konklusionen i revisionserklæringen på koncernregnskabet. 

FEE fastslår, at det fremgår af Artikel 27 af Direktivet om lovpligtig revision af årsregnskaber og 

konsoliderede regnskaber, at det altid er koncernrevisor, der bærer ansvaret for de konsoliderede tal, og 

mener derfor ikke, at der er behov for omtale af arbejde udført af andre revisorer. FSR har ingen 

yderligere bemærkninger til forslaget.  

Der er altså fuld enighed om, at der ikke er behov for beskrivelse af komponentrevisorer i 

revisionserklæringen. Big-4 er opmærksomme på den gennemsigtighed, som regnskabsbrugerne 

efterspørger, og er derfor villige til at indgå en slags kompromis, hvor oplysninger om 

komponentrevisorer fremgår et andet sted i årsregnskabet end i revisionserklæringen.  

Vi er enige med Big-4 i deres betragtning, idet vi forventer, at disse yderligere oplysninger kan være 

med til at formindske forventnings- og forståelseskløften. Vi er desuden meget enige i, at 

informationen ikke skal fremgå af revisionserklæringen, men i et supplerende afsnit, da det ellers kan 

fjerne fokus fra revisionserklæringens vigtigste indhold, nemlig en konklusion om det reviderede 

årsregnskab.   
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14: What are your views on explicitly allowing the standardized material describing the auditor’s 

responsibilities to be relocated to a website of the appropriate authority, or to an appendix to the 

auditor’s report? 

FEE går ind for fuld valgfrihed for revisorerne, således at det er den enkelte revisor, der vurderer, hvor 

beskrivelsen af revisors ansvar skal fremgå. Det er FEE’s opfattelse, at en minimal beskrivelse kan 

fremgå af revisionserklæringen, og at der så kan henvises til en hjemmeside (det kan være 

nationale/internationale standardudstederes eller revisionsvirksomhedens egen hjemmeside), hvor der 

findes uddybende information om revisors ansvar, hvordan en revision planlægges og udføres, og på 

hvilket grundlag revisor baserer sin konklusion om årsregnskabet. FSR tilføjer, at der ligeledes skal 

være mulighed for, at supplerende oplysninger om ledelsens ansvar skal være at finde på samme 

hjemmeside, fordi der i nogle lande forekommer eksempler, hvor ledelsen afgiver en særskilt erklæring 

om årsrapporten, og hvor denne erklæring ligeledes indeholder beskrivelse af ledelsens ansvar.  

PwC er af den opfattelse, at det er altafgørende, at den information, som regnskabsbrugerne har behov 

for, er tilgængelig. De er derfor tilhængere af, at man laver en tydelig forskel på standardtekst og 

virksomheds- og revisionsspecifik information, idet man derved forbedrer kommunikationen med 

regnskabsbrugerne. Det er dog efter PwC’s mening ikke en mulighed at fjerne al standardtekst fra 

revisionserklæringen og placere den på en hjemmeside, da den er med til at give regnskabsbrugerne en 

grundlæggende forståelse for revisionserklæringens indhold – dette gælder ifølge PwC også selvom 

revisionserklæringen forlænges af sådan standardtekst.  

KPMG tilslutter sig fuldt ud IAASB’s forslag om, at standardteksten kan flyttes til slutningen af 

revisionserklæringen. Deloitte er imod flytning af beskrivelsen til en hjemmeside eller et eventuelt 

appendix til revisionserklæringen – der er ifølge Deloitte ikke andre muligheder end at lade 

beskrivelsen fremgå direkte af revisionserklæringen og som foreslået med forbedringer, så der fremgår 

en mere uddybende beskrivelse af en risikobaseret revision. E&Y er ligesom KPMG stærkt imod, at 

man fjerner dele af beskrivelsen af revisors ansvar til for eksempel en hjemmeside, da E&Y’s holdning 

er, at det er vigtigt for regnskabsbrugerne at kunne læse en fuldstændig revisionserklæring for at forstå 

revisors rolle og revisionsarbejdet. E&Y fremhæver desuden, at en revisionserklæring altid skal kunne 

stå alene, og at man i modsat fald risikerer at øge forventnings- og forståelseskløften. E&Y slår dermed 
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fast, at de er imod, at man i ISA’erne åbner op for, at man kan flytte dele af beskrivelsen af revisors 

ansvar til en hjemmeside.  

Dette forslag fra IAASB medfører delte meninger hos respondenterne, idet FEE/FSR går ind for, at 

revisor selv kan vurdere, hvor beskrivelsen af revisors ansvar og revisionsarbejdet bedst kan placeres – 

i revisionserklæringen, i et appendix eller på en hjemmeside, mens PwC som den eneste af 

revisionsvirksomhederne tilslutter sig denne idé. KPMG, Deloitte og E&Y er meget enige om, at al 

information, som man ønsker at give regnskabsbrugerne, skal fremgå af revisionserklæringen, fordi de 

finder informationen grundlæggende for regnskabsbrugernes forståelse af revisors arbejde og 

sikkerheden for indholdet i det aflagte årsregnskab. Ingen af de tre mener, at man skal give noget af 

informationen særskilt på en hjemmeside eller i et appendix til årsregnskabet.  

Vi er enige med de tre fra Big-4 i, at den fulde beskrivelse af revisors ansvar skal fremgå direkte af 

revisionserklæringen for at undgå misforståelser i regnskabsbrugernes forståelse af ansvarsfordelingen 

mellem ledelsen og revisor. Herudover kan det efter vores opfattelse være hensigtsmæssigt at placere 

en uddybende beskrivelse af revisors arbejde, hvordan en revision udføres og planlægges, samt på 

hvilket grundlag revisor baserer sin konklusion i revisionserklæringen på en hjemmeside, som der 

henvises til i revisionserklæringen på samme vis, som der henvises til revisionsstandarder og 

lovgrundlag. Denne beskrivelse kan regnskabsbrugerne bruge, hvis der er behov herfor, men den vil 

ikke være afgørende for forståelsen af den afgivne revisionserklæring, men kan give supplerende 

information om revisors arbejde.  

 

8.6 Form and structure 

15: What are your views on whether the IAASB’s suggested structure of the illustrative report, 

including placement of the auditor’s opinion and the Auditor Commentary section towards the 

beginning of the report, gives appropriate emphasis to matters of most importance to users? 

FEE støtter IAASB’s forslag om at give konklusionen en mere fremtrædende position i 

revisionserklæringen – med henvisning til at det netop er konklusionen om det aflagte årsregnskab, 

som regnskabsbrugerne er mest interesserede i. FEE foreslår, at IAASB bør overveje, at såfremt 
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revisionserklæringen indeholder betydelige risici, bør der i konklusionen fremgå en henvisning hertil 

for at gøre regnskabsbrugerne opmærksomme på det eller de forhold, der er forbundet med en betydelig 

risiko. FSR tilføjer i deres kommentarer, at konklusionen kan være tung at læse med hensyn til de 

elementer i årsregnskabet, der henvises til – foreningen foreslår derfor, at man i konklusionen i stedet 

for at nævne disse elementer henviser til de konkrete sider i årsregnskabet, der er tale om.  

Big-4 er enstemmigt enige om, at den foreslåede struktur i revisionserklæringen er hensigtsmæssig og 

er det, som regnskabsbrugerne har efterspurgt. De fremhæver blandt andet, at der ved den nye struktur 

kommer fokus på det vigtigste i revisionserklæringen, nemlig revisors konklusion samt de 

virksomhedsspecifikke oplysninger om årsregnskabet.  

Vi er meget enige med respondenterne i, at IAASB’s foreslåede struktur i revisionserklæringen 

fremhæver den vigtigste information for regnskabsbrugerne. Vi mener desuden, at strukturen kan være 

med til at formindske forventnings- og forståelseskløften, idet den giver konklusionen en fremtrædende 

placering – og det er netop konklusionen, som regnskabsbrugerne ser som det vigtigste i 

revisionserklæringen.  

 

16: What are your views regarding the need for global consistency in auditor’s reports when ISAs, or 

national auditing standards that incorporate or are otherwise based on ISAs, are used? 

Deloitte fremhæver to fordele, som de ser ved IAASB’s forslag om global konsistens i 

revisionserklæringer, når ISA’erne eller nationale regelsæt baseret på ISA’erne anvendes. For det første 

opnår man en lettere identificering af revisionserklæringer, der er afgivet i overensstemmelse med 

globale revisionsstandarder (IAS’erne). For det andet giver den globale konsistens en forbedret 

forståelse hos regnskabsbrugerne. Desuden er Deloitte tilhænger af IAASB’s forslag om byggeklodser i 

revisionserklæringen, således at der, hvor det er nødvendigt, kan tilpasses til nationale og lokale 

regelsæt, der går udover ISA’erne. Det giver en god mulighed for at bevare balancen mellem 

konsistens i revisionserklæringer på globalt plan og tilføjelse af information i henhold til national 

lovgivning og standard. E&Y er meget enige med Deloitte, men nævner desuden, at konsistens og 

sammenlignelighed netop er noget, som regnskabsbrugerne efterlyser i revisionserklæringer. Desuden 
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mener E&Y, at der fortsat skal være et minimum af krævet standard i revisionserklæringen, for 

eksempel overskrifter, ligesom der ifølge E&Y tydeligt skal skelnes mellem ISA-elementer og ikke-

ISA-elementer, således at sammenligneligheden bevares. PwC er ligesom E&Y inde på, at 

grundelementerne i revisionserklæringen så vidt muligt skal være ens i alle revisionserklæringer, og 

fremfører i samme forbindelse, at elementer, der ikke er krævet i henhold til ISA’erne flyttes til et 

særligt, samlet afsnit i revisionserklæringen, således at der fastholdes en sammenlignelig struktur. PwC 

går imidlertid ikke ind for fri tilpasning hos nationale standardudstedere, men medgiver, at der kan 

være behov for national tilpasning, men at dette skal ske i begrænset omfang.  

FEE fremhæver, at den virksomhedsspecifikke information vil være med til at gøre 

revisionserklæringerne forskellige uanset, hvordan standardrevisionserklæringen skal sættes op, 

hvorfor FEE mener, det vil være svært at opnå en høj grad af sammenlignelighed på tværs af lande og 

lovgivninger. FEE mener dog, at IAASB bør opstille en principbaseret struktur i revisionserklæringen, 

således at den vil være mulig at følge under næsten alle omstændigheder. FSR har ikke yderligere 

kommentarer end dem afgivet af FEE.  

Af hensyn til regnskabsbrugerne tilslutter vi os forslaget om, at revisionserklæringer gøres 

sammenlignelige globalt set. Vi er meget enige med E&Y og PwC i, at der bør ske en opdeling mellem 

ISA-krav og nationalt tilpassede afsnit i revisionserklæringen, så den ISA-krævede del af 

revisionserklæringen altid er sammenlignelig globalt set, og at nationale krav fremgår i et særskilt 

afsnit. Det vil forbedre regnskabsbrugernes mulighed for at sammenligne revisionserklæringer afgivet i 

forskellige lande og verdensdele.  

 

17: What are your views as to whether the IAASB should mandate the ordering of items in a manner 

similar to that shown in the illustrative report, unless law or regulation require otherwise? Would this 

provide sufficient flexibility to accommodate national reporting requirements or practices? 

FEE støtter fuldt ud, at der opstilles et krav til rækkefølgen af elementerne i revisionserklæringen, idet 

dette ifølge FEE vil hjælpe regnskabsbrugerne til at navigere igennem revisionserklæringen og 

sammenligne revisionserklæringer globalt. FSR fremhæver desuden, at det er FEE og FSR’s opfattelse, 
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at der i Audit Commentary udelukkende bør indgå beskrivelse af signifikante risici mv., og at 

supplerende oplysninger i henhold til ISA 706 bør fremgå særskilt lige efter konklusionsafsnittet. 

KPMG støtter IAASB’s foreslåede strukturændring i revisionserklæringen og er især tilhængere af, at 

konklusion med videre nu fremgår forrest i revisionserklæringen og dermed giver virksomhedsspecifik 

information, ligesom at disse afsnit får en fremtrædende placering, hvilket er det vigtigste for 

regnskabsbrugerne. Det er vigtigt for KPMG, at der er en global sammenlignelighed i 

revisionserklæringen, da det giver regnskabsbrugerne et bedre overblik og mulighed for hurtigt at 

identificere relevante forhold. KPMG er imidlertid klar over, at der er lovgivningsmæssige forskelle, 

som kan kræve specifikke sætninger i revisionserklæringen, og tilslutter sig derfor, at IAASB blot 

sætter en standard for rækkefølgen af elementerne i revisionserklæringen og giver lovgiverne en 

fleksibilitet og mulighed for at tilpasse revisionserklæringen de nationale forhold. Deloitte er helt enig 

med KPMG. E&Y er enige i, at IAASB bør opstille en rækkefølge for revisionserklæringens elementer, 

men mener, at der kun bør være krav om, at konklusionen med videre fremgår først i 

revisionserklæringen, da der nationalt kan være særlige krav til eksempelvis specifikke brancher, 

hvilket kan betyde, at en anden rækkefølge end den af IAASB foreslåede er mere passende. PwC støtter 

en større sammenlignelighed på tværs af lovgivning og mener derfor, at det vil være en fordel i 

forbindelse hermed, at IAASB opstiller krav til rækkefølgen af elementerne i revisionserklæringen.  

Vi er meget enige med PwC i, at der bør opstilles krav til rækkefølgen af elementerne i 

revisionserklæringen for at fremme sammenligneligheden på tværs af forskellig lovgivning. Dette vil 

begrænse revisors og lovgivers fleksibilitet, men vil til gengæld gavne regnskabsbrugerne, idet de vil 

opnå et bedre grundlag for sammenligning af revisionserklæringer globalt set.  
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18: In you view, are the IAASB’s suggested improvements appropriate for entities of all sizes and in 

both the public and private sectors? What considerations specific to audits of small- and medium-sized 

entities (SMEs) and public sector entities should the IAASB further take into account in approaching its 

standard-setting proposals? 

Fire respondenter, FEE, KPMG, PwC og Deloitte, henviser til deres svar under spørgsmål 7, idet 

spørgsmålet relaterer sig til problemstillingen behandlet derunder.  

KPMG mener, at det skal gælde ved revision af børsnoterede selskaber, at alle forslag i Auditor 

Commentary skal indgå i revisionserklæringen. Herudover mener KPMG, at forslaget desuden skal 

gælde for PIEs, der ikke er børsnoterede. Alle andre ændringer i revisionserklæringen bør ifølge 

KPMG gælde for alle virksomheder, der er omfattet af en revision udført efter ISA’erne. PwC er af den 

opfattelse, at de opstillede krav i IAASB’s forslag skal gælde for alle ISA-revisioner, selv om PwC dog 

er tilhænger af at mindske de administrative byrder for virksomheder, så længe de ikke går ud over 

kvaliteten af revisionen. PwC nævner også, at revisioner udføres med henblik på at give 

regnskabsbrugerne samme sikkerhed i alle revisioner, hvorfor man ifølge PwC i alle virksomheder, der 

revideres, skal følge samme retningslinjer og dermed indhold i revisionserklæringen. PwC er 

opmærksom på, at de særlige forhold omkring ejerforhold og ledelser, der er i visse virksomheder, kan 

argumentere for, at Auditor Commentary begrænses til kun at være obligatorisk i børsnoterede 

selskaber. Deloitte er ligesom PwC inde på, at ”en revision er en revision” uanset virksomhedens 

størrelse og mener derfor, at IAASB’s forslag skal gælde for alle virksomheder, der revideres – både 

private og offentlige. Deloitte finder det derfor ikke passende, at man tilpasser revisionserklæringen 

efter virksomhedens type eller størrelse og er derfor imod særlige krav til visse virksomheder.  Deloitte 

er inde på, at de af IAASB foreslåede byggeklodser er passende for den rette tilpasning til små og 

mellemstore virksomheder.  

E&Y mener, at Auditor Commentary skal være obligatorisk ved revision af børsnoterede 

virksomheder, men også at specifikke PIEs, som for eksempel banker, forsikringsselskaber og mange 

offentlige virksomheder, kan have behov for Auditor Commentary, da det vil tilføre værdi for 

regnskabsbrugerne. E&Y er inde på, at der er forskel på definitionen af PIEs internationalt, og at det 
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derfor kan være en idé at lade de nationale standardudstedere afgøre, hvilke virksomheder, der hører 

under betegnelsen PIE.  

Hvor Auditor Commentary ikke er obligatorisk, mener E&Y, at det skal være revisors valg, om der 

alligevel skal være et afsnit med Auditor Commentary i revisionserklæringen. Det er E&Y’s opfattelse, 

at Auditor Commentary skal indgå i revisionserklæringen, hvis afsnittet er med til at opfylde 

regnskabsbrugernes behov og forventninger. E&Y erkender, at det kan være svært for revisor selv at 

afgøre, om der er behov for Auditor Commentary, hvis afsnittet ikke er obligatorisk, og opfordrer 

derfor IAASB til at udarbejde retningslinjer for brugen af Auditor Commentary. I forbindelse hermed 

skriver E&Y desuden, at det vil være en god idé, hvis IAASB informerer regnskabsbrugerne om 

kriterierne for brug af Auditor Commentary, såfremt afsnittet ikke gøres obligatorisk for alle 

virksomheder.  

FEE’s holdning er, at Auditor Commentary ikke skal gøres obligatorisk for ikke-PIEs. Dog stiller FEE 

sig samtidig kritiske over for at lade det være helt op til revisor af ikke-PIEs selv at vælge, hvorvidt 

Auditor Commentary er relevant for den pågældende virksomhed. FEE mener dog, at going concern-

afsnittet skal være obligatorisk for alle virksomheder – både hvad angår hvorvidt going concern-

forudsætningen er passende, men også om ledelsens valg af forudsætningen er relevant. FEE er ligesom 

E&Y inde på, at der er forskellige definitioner af PIEs og mener, det skal være op til den nationale 

lovgiver at bestemme, hvilke offentlige virksomheder der skal være omfattet heraf. 

Rigsrevisionen erfarer, at der er behov for større fleksibilitet i revisionserklæringen, end den IAASB 

lægger op til med sit forslag. Rigsrevisionen kommer med tre eksempler, hvor der konkret er behov for 

fleksibilitet efter deres mening: for det første ved rækkefølgen af revisionserklæringens afsnit, for det 

andet i beskrivelsen af revisors ansvar og for det tredje i overskriften til afsnittet ”Report on Other 

Legal and Regulatory Requirements”.  

Af ISA 200 og 700 fremgår det, at revisor kan være underlagt andre rapporteringskrav end dem, 

ISA’erne indeholder, hvorfor Rigsrevisionen fremhæver vigtigheden af, at der fortsat er plads til 

revisors erklæring om disse rapporter på en fremtrædende placering i revisionserklæringen. 

Rigsrevisionen foreslår derfor, at der gøres plads til erklæringer om andre rapporter end årsregnskabet 
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lige efter konklusionen på årsregnskabet, således at denne eller disse yderligere konklusioner kommer 

før Auditor Commentary, anden information og afsnittene om ledelsens og revisors respektive ansvar.  

Rigsrevisionen mener, at den foreslåede udvidede beskrivelse af revisors ansvar kan skabe forvirring 

eller være misvisende ved revision af offentlige virksomheder, hvis der ikke suppleres med en 

tilsvarende præcis beskrivelse af yderligere ansvar, som kræves af national lovgivning eller standarder.  

Det tredje forslag fra Rigsrevisionen omhandler en overskrift, som ifølge Rigsrevisionen bør ændres fra 

”Report on Other Legal and Regulatory Requirements” til ”Report on [appropriate description of other 

legal and regulatory requirements] – dette kan gøres i lighed med en anden overskrift i den foreslåede 

revisionserklæring, hvor overskriften indeholder [those charged with governance]. Rigsrevisionen 

mener, at dette forslag vil forbedre revisionserklæringen, da det i overskriften tydeliggøres, hvilke 

lovgivningsmæssige krav der er tale om.  

Vi henviser til vores besvarelse under spørgsmål 7 og tilslutter os i øvrigt, at der bør være en standard 

til revisionserklæringen, som er gældende for samtlige virksomheder – uanset størrelse og øvrige 

forhold.  
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9  Delkonklusion 

IAASB har sendt deres forslag til en ny revisionserklæring i høring, og i afhandlingen er der inddraget 

svar fra Big-4 samt FEE (og FSR) og Rigsrevisionen.  

Som udgangspunkt er respondenterne meget positive over for IAASB’s forslag og er enige i, at mange 

af forslagene er forbedringer i forhold til den nuværende revisionserklæring.  

Herudover kommer respondenterne selv med mange nye forslag til, hvordan revisionserklæringen skal 

udformes, og hvilke krav der skal være hertil, således at den bliver mest hensigtsmæssig for både 

revisor og regnskabsbrugerne. IAASB lægger meget vægt på, at der også skal tages hensyn til national 

lovgivning, hvilket alle respondenter støtter fuldt ud.  

IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring er udarbejdet med henblik på at øge regnskabsbrugernes 

værdi af revisionserklæringen, ligesom der er taget hensyn til, hvilke forbedringer regnskabsbrugerne 

har efterspurgt. Respondenterne vurderer imidlertid ved mange af de foreslåede tiltag, at disse er for 

tekniske for regnskabsbrugerne, hvilket blot vil skabe større forvirring, hvorfor regnskabsbrugerne ikke 

får en merværdi ud af tiltagene. Desuden er respondenterne opmærksomme på, at yderligere 

beskrivelse af forhold i revisionen, og ikke mindst hvordan revisionen udføres, vil medføre, at 

revisionserklæringen bliver noget mere omfattende, end vi kender den i dag.  

Respondenterne er enige om, at man skal forsøge at begrænse indholdet af standardtekst i 

revisionserklæringen mest muligt, således at den ikke bliver længere end højst nødvendigt. Herudover 

vil det også give mere plads til virksomhedsspecifik information, som regnskabsbrugerne har mere 

glæde af end standardformuleringer. Dog vil individualiseringen af revisionserklæringen gøre det 

sværere for regnskabsbrugerne at sammenligne revisionserklæringer.  

Respondenterne har desuden fokus på, at der i højere grad skal skelnes mellem oplysninger fra revisor 

og fra ledelsen, således at revisor i Audit Commentary og i revisionserklæringens øvrige afsnit ikke 

medtager oplysninger, som burde være afgivet af ledelsen.  

Samlet set mener respondenterne ikke, at de foreslåede tiltag i revisionserklæringen vil formindske 

forventnings- og forståelseskløften væsentligt. Det er således ifølge respondenterne ikke kun 

revisionserklæringen, der bør forbedres, men årsregnskabet som helhed. Herudover er det ifølge 
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respondenterne et generelt problem, at regnskabsbrugerne ikke forstår revisionserklæringens indhold 

og oplysninger, hvorved der er risiko for, at regnskabsbrugerne vil tillægge revisionserklæringen en 

højere grad af sikkerhed, end den reelt er udtryk for.  
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10  Konklusion  

Revisionserklæringen er revisors eneste kommunikation med regnskabsbruger. Formålet med 

revisionserklæringen er, at regnskabsbruger får en uafhængig vurdering af de oplysninger, der fremgår 

af det aflagte årsregnskab. Der er derfor i ISA’erne og den nationale lovgivning opstillet krav til 

revisors kompetencer og uafhængighed af den reviderede virksomhed, ligesom der er krav til, hvilke 

elementer revisionserklæringen skal indeholde. Revisor har desuden mulighed for at modificere 

revisionserklæringen med forbehold eller supplerende oplysninger.  

Forventnings- og forståelseskløften er et udtryk for, at regnskabsbrugerne har for høje forventninger til 

revisor og revisionserklæringens betydning. Disse forventninger stemmer ikke overens med de krav, 

der er til revisors arbejde i revisionsstandarder og lovgivningen. En anden årsag til forventnings- og 

forståelseskløften er regnskabsbrugernes manglende forståelse for revision og revisors arbejde. Det 

medfører, at regnskabsbrugerne typisk forventer, at revisor udfører meget mere arbejde, end det er 

krævet af ham.  

Da der er behov for større gennemsigtighed vedrørende væsentlige regnskabsposter og den udførte 

revision, har IAASB udarbejdet et forslag til en ny revisionserklæring. IAASB har blandt andet fået 

input fra interessenter verden over, hvoraf det fremgår, at regnskabsbrugerne savner mere information 

fra revisor i revisionserklæringen, herunder ønsker de flere virksomhedsspecifikke oplysninger i 

revisionserklæringen og mindre standardtekst. IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring indeholder 

en række nye afsnit i forhold til den nuværende, ligesom rækkefølgen på disse afsnit er ændret. Således 

har konklusionen i forslaget fået en fremtrædende placering, da IAASB finder dette mest 

hensigtsmæssigt.  

Europa-Kommissionen er kommet med et forslag til krav (Artikel 22), som de mener, 

revisionserklæringen bør indeholde. Det har vist sig, at der er væsentlige afvigelser herfra til det forslag 

til en ny revisionserklæring, som IAASB har fremsat. Afvigelserne vedrører primært foreslåede krav, 

som, Europa-Kommissionen mener, vedrører revisors uafhængighed af den reviderede virksomhed.  

IAASB har sendt deres forslag til en ny revisionserklæring i høring hos interessenter verden over. Der 

er blandt andet modtaget svar fra Big-4 samt FEE (og FSR) og Rigsrevisionen. Disse respondenter er 

overordnet set enige om, at flere oplysninger i revisionserklæringen om revisors udførelse af revisionen 
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vurderes at være for tekniske for regnskabsbrugerne, hvorfor disse oplysninger vil skabe mere 

forvirring, end de vil gøre gavn. Herudover er det en forudsætning, at regnskabsbrugerne forstår alle 

disse foreslåede oplysninger, således at regnskabsbrugerne får den tilsigtede merværdi af 

revisionserklæringen. 

IAASB’s forslag til en ny revisionserklæring vurderes på baggrund af de i afhandlingen foretagne 

analyser ikke at være tilstrækkelig til at formindske forventnings- og forståelseskløften, da det 

vurderes, at der skal foretages yderligere tiltag udover IAASB’s forslag. Det er således ikke nok 

udelukkende at ændre revisionserklæringen, men derimod bør årsregnskabet som helhed forbedres. 

Selvom vejen til en mindre forventnings- og forståelseskløft er mere og bedre information fra revisor til 

regnskabsbrugerne, er det vigtigt at fokusere på den information, der ønskes videregivet til 

regnskabsbrugerne. Hvis regnskabsbrugerne skal få nytte af yderligere information fra revisor, er det 

altafgørende, at denne information er tilpasset regnskabsbrugernes niveau, da videregivelse heraf ellers 

er spild af ressourcer. Vi vurderer derfor på baggrund af vores undersøgelser i nærværende afhandling, 

at det er regnskabsbrugernes generelle forståelse for revision og regnskab, der skal forbedres, før det 

kan betale sig at foretage ændringer i revisionserklæringen med henblik på at øge værdien af denne for 

regnskabsbrugerne.  
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11  Perspektivering 

11.1 Værdien af årsrapporten 

PwC og Copenhagen Business School (CBS) har lavet en undersøgelse af årsrapportens værdi for 

regnskabsbrugerne. Det primære formål med undersøgelsen var at vise, hvorvidt årsrapporten er 

relevant for virksomhedens kommunikation med regnskabsbrugerne
154

. Et andet vigtigt formål var at 

afdække sammenhængen mellem regnskabsbrugernes nytte af oplysningerne i årsrapporterne og de 

omkostninger, den regnskabsaflæggende virksomhed må afholde for at kunne udarbejde årsrapporten.  

Undersøgelsen viser med al tydelighed, at årsrapporten skaber stor værdi for regnskabsbrugerne, idet 

regnskabsbrugerne tilkendegiver, at de i højeste grad anvender virksomheders årsrapport som 

informationskilde, og i mindre grad anvender andre informationskilder – for eksempel 

virksomhedernes hjemmeside, kontakt til virksomhedernes ledelse, brancheanalyser og budgetter og 

investeringskalkuler. Det vurderes, at årsrapportens anvendelse skyldes, at den har en meget høj 

troværdighed. Årsrapportens indhold er lovreguleret og den er systematisk opbygget, hvilket gør 

læsevenligheden større og ikke mindst sammenligneligheden med andre årsrapporter lettere for 

regnskabsbrugerne. Desuden er oplysningerne i årsrapporten efterprøvet af en godkendt revisor, hvilket 

også er med til at øge troværdigheden af årsrapporten
155

.  

I relation til nærværende afhandling viser undersøgelsen en interessant tendens. Både virksomhederne 

og regnskabsbrugerne, der medvirker i undersøgelsen, er blevet spurgt om, i hvilken grad der er behov 

for at bruge årsrapportens bestanddele – i undersøgelsen inddelt i ledelsesberetning, påtegninger 

(ledelses- og revisionserklæring), regnskabsopstillinger og noteoplysninger. Respondenterne har 

angivet graden af behovet på en skala fra 1-5, hvor 5 er størst behov. I undersøgelsen fremgår det, at 

virksomhederne kun vurderer påtegninger til 3 på skalaen. Kun noteoplysninger vurderes af 

virksomhederne lavere, nemlig 2,65. Både ledelsesberetning og regnskabsopstillinger vurderes 

vigtigere af virksomhederne med score på henholdsvis 4,26 og 4,13.  

                                                 
154

 Artiklen “Værdien af årsrapporten – hvad siger brugerne? Og hvordan kan årsrapporten blive bedre?”, afsnit 1.2 
155

 Artiklen “Værdien af årsrapporten – hvad siger brugerne? Og hvordan kan årsrapporten blive bedre?”, afsnit 2.1 
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Regnskabsbrugerne har foretaget samme vurdering af de fire bestanddele af årsrapporten og vurderer 

påtegningerne lidt vigtigere end virksomhederne, nemlig 3,33. Dette er dog den laveste vurdering af de 

fire bestanddele, idet regnskabsbrugerne giver ledelsesberetning en score på 3,94, regnskabsopstillinger 

en score på 4,45 og noteoplysninger en score på 4,06. Der er altså en forskel i, hvordan virksomheder 

og regnskabsbrugere vurderer vigtigheden af årsrapportens bestanddele, men det er påfaldende, at 

påtegningerne af regnskabsbrugerne vurderes at have den mindste vigtighed – det er netop af hensyn til 

regnskabsbrugerne, at en uafhængig revisor afgiver en konklusion om årsregnskabet i sin 

revisionserklæring. Det fremgår dog af undersøgelsen, at banker vurderer vigtigheden af 

ledelsesberetning, påtegninger og noteoplysninger højere end de andre grupper af regnskabsbrugere i 

undersøgelsen. Dette skyldes formentlig primært, at banker anvender årsrapporter i deres 

kreditvurdering af virksomheder og derfor i høj grad har behov for detaljer og flest mulige oplysninger 

fra ledelsen og ikke mindst den uafhængige revisors konklusion om årsregnskabet.  

Undersøgelsen lægger op til en diskussion af årsrapportens indhold, og med udgangspunkt i både 

virksomhedernes og regnskabsbrugernes vurdering af behov for brugen af påtegninger peger 

undersøgelsen i retning af, at ingen af de to grupper ser påtegningerne som afgørende elementer i 

årsrapporten. Dette indikerer, at der er grund til fornyelse og forbedring af påtegningerne – som 

undersøgelsen er udformet, er ledelsespåtegning og den uafhængige revisors erklæring vurderet under 

ét af respondenterne. Det antages, at den uafhængige revisors erklæring vurderes vigtigere end 

ledelsespåtegningen, idet der i revisionserklæringen vil fremgå eventuelle modifikationer, såfremt 

revisor ikke har kunnet opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, er uenig med ledelsen eller vil gøre 

regnskabsbrugerne opmærksomme på særlige forhold i årsregnskabet.  

 

11.2 Rapportudkast fra Europaparlamentet 

Efter IAASB’s forslag blev offentliggjort, er Europaparlamentets komité for juridiske anliggender 

kommet med en ændret udgave af Europa-Kommissionens forslag til forordningens Artikel 22. Der er 

således foretaget markante ændringer, idet flere af Europa-Kommissionen krav er udgået af Artikel 22 i 

den ændrede form. Dette gælder blandt andet det foreslåede krav om, at det i revisionserklæringen skal 



127 

 

fremgå, hvordan revisionen har været gennemført med hensyn til fordelingen mellem substans- og 

systemrevision. I relation hertil er det foreslåede krav om, at denne fordeling også skal vises og 

eventuelle afvigelser i forhold til tidligere – uagtet at revisionen tidligere år er foretaget af en anden 

revisor – ligeledes udgået. Europaparlamentet har ligeledes slettet det foreslåede krav om, at det 

anvendte væsentlighedsniveau skal fremgå af revisionserklæringen. At revisionserklæringen skal 

indeholde information om virksomhedens interne kontrolmiljø, er ifølge Europaparlamentets 

rapportudkast heller ikke relevant, idet dette foreslåede krav er slettet. Oplysninger om udførte ydelser, 

der ikke er revision, skal ikke være et krav efter Europaparlamentets rapportudkast.  

Dette rapportudkast fra Europaparlamentet viser, at der er overensstemmelse med forslaget til en ny 

revisionserklæring, som IAASB er kommet med. Så IAASB må forholde sig til forslag fra Europa-

Kommissionen og sørge for at tilpasse sig foreslåede krav herfra for ikke at komme bagud i processen, 

mens Europaparlamentet læner sig også op ad IAASB’s forslag, hvilket medfører samspil frem for 

modspil. IAASB vil gerne undgå, at EU udvikler eget regelsæt, som ikke følges internationalt, men blot 

af EU’s medlemslande, hvorfor IAASB efter pres fra blandt andet EU er kommet med forslag til en ny 

revisionserklæring. Dette betyder, at der er en stor afhængighed og et samarbejde internationalt, da alle 

parter er enige om, at fælles retningslinjer internationalt er mest optimalt – især for regnskabsbrugerne.  

 

11.3 Tiltag, der kan formindske forventnings- og forståelseskløften 

Efter vores opfattelse kan der gøres mere og andet end at foretage en gennemgribende ændring af 

revisionserklæringen for at formindske forventnings- og forståelseskløften. For eksempel kommer 

respondenterne i flere af høringssvarene, der er analyseret i nærværende afhandling, ind på, at 

yderligere information til regnskabsbrugerne om revision, en revisors arbejde, revisionens indhold, 

beskrivelse af hyppigt anvendte revisionstermer som for eksempel væsentlighedsniveau, 

substansrevision og systemrevision samt revisors rolle og samfundsmæssige betydning og ansvar kan 

flyttes til en hjemmeside. I Danmark ville det være oplagt, at den slags information var offentligt 

tilgængelig på FSR’s hjemmeside, idet foreningen varetager revisionsbranchens interesser. 
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Regnskabsbrugerne kunne her opsøge information, som de føler behov for at kende, men som ikke 

fremgår af revisionserklæringen.  

Vi anser det dog også som parternes eget ansvar at være med til at formindske forventnings- og 

forståelseskløften – det vil sige revisorer og regnskabsbrugere. Revisorer kunne gøre brug af 

ovenstående og gøre yderligere information tilgængelig, men der kunne også være tale om, at 

revisionsvirksomhederne selv – eventuelt som supplement – udarbejder publikationer, som beskriver 

disse emner. Revisorer kunne dog også gøre brug af mere mundtlig kommunikation – et oplagt sted er 

på generalforsamlingen, hvor revisor ville nå de regnskabsbrugere, der viser, at de interesserer sig for 

virksomheden ved at møde op til generalforsamlingen. Revisor ville ad denne kanal nå et publikum, der 

interesserer sig for resultatet og enkeltposter i regnskabet – og det vil give revisor anledning til at 

fortælle om revisionens indhold. Det vil her i mange tilfælde være relevant for revisor at fortælle om 

væsentlighedsniveau og på den måde forklare, at en revision ikke er en fuldstændig garanti for 

årsregnskabets indhold.  

Regnskabsbrugerne – den anden part i forventnings- og forståelseskløften – kan være med til at 

formindske denne kløft ved selv at spørge revisor, hvis der er tvivl om revisionens omfang eller 

resultat. Disse spørgsmål kunne typisk blive stillet på en generalforsamling (i mindre forsamlinger), 

eller hvis regnskabsbrugerne på anden vis er i direkte kontakt med revisor.  

Vi mener, at forventnings- og forståelseskløften skal formindskes ved hjælp af mere information fra 

revisionsbranchen til regnskabsbrugerne og større åbenhed fra begge parter, således at revisorer 

beskriver deres arbejde i et uformelt sprog, og at regnskabsbrugerne klarlægger præcis, hvilken 

information de ønsker fra revisorer og revisionsbranchen. Dog er det en forudsætning, at disse 

oplysninger bliver præsenteret på regnskabsbrugenes niveau.  
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To the Shareholders of ABC Company [or Other Appropriate Addressee ]

Report on the Financial Statements

Opinion [See paragraph 18]

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 D ecember 31, 20X1, and (of) Its financial

performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Internationa l 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 [See paragraphs 19 and 74–76]

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 obta ined is sufficient

and appropriate to provide a basis for our opinion.

Going Concern [See paragraphs 24–34]

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 uncertaint ies related to events or conditions

that may cast significant doubt on the Company’s abilit y to continue as a going concern that we bel ieve 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 ab ility to continue as a going concern.

The responsibilities of management with respect to going concern are described in a separate section of our report.

^ 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.

Bilag 1
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Auditor Commentary [See paragraphs 35–64]

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 state ments as a whole, and not to express an

opinion on individual accounts or disclosures.

Outstanding Litigation

The Company is exposed to various claims and contingencies in the norma l 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 20X0.

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 state ments as a whole. The annual impairment test, as

described in the Company’s summary of significan t 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 calculatio n. The Company performed this

testing as at [date]. No impairment was recognized because the recoverable amount of the unit to which the goodwill

was allocated marginally exceeded its carrying value at that date. The Company has disclosed that a dec line of Y% in

the fair value of this unit would, all other things being equal, give 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 financial position and

statement of comprehensive income, but would not impact its cash flow from 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 misstatement of the financial statements related to the valuation of the m. As part of our response to this

risk, our firm’s valuation specialists developed an independent range for purposes of evaluating the reasonableness

of management’s fair value estimate, which was determined through its use of a model. Manage ment's recorded

amount fell within our range.

Audit Strategy Relating to the Recording of Revenue, Accoun ts Receivable, and Cash Receipts

During the year, the Company implemented a new system to record revenue, accounts receivable, and cash receipts,

which involved the introduction of new accounting software. The new system centralizes processes and related

internal control for five of the Company’s seven operating 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 by the Company's internal

audit function. Our audit strategy included supporting our unde rstanding of the design of the new system through

discussion with relevant personnel; testing the effectiveness of key controls; and testing the transfer of balances to

the new accounting ledgers.

Involvement of Other Auditors [See paragraphs 77–80]

At our request, other auditors performed procedures on the financial information of certa in subsidiaries to obtain

audit evidence in support of our audit opinion. The work of audit firms with which we are affil iated constituted

approximately [percentage of audit measured by, for example, audit hours] of our audit and the work of other non-

affiliated 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.
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Other Information [See paragraphs 65–71]

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.

Respective Responsibilities of Management, [Appropriate Title for Those Charged wi th Governance],
and the Auditor

Responsibility of Management and [Those Charged with Governance] for the Financial Statements
[See paragraphs 85 –86]

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 f ree from material misstatement, whether due to fraud

or error. [Those charged with governance] are responsi ble for overseeing the Company’s financial

reporting process.

Management’s Responsibilities Relating to Going Concern [See paragraph 32]

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 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 cease trading, or has no realistic alternative but to do so.

IFRSs also require th at, 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 [See paragraphs 81–84]

The objectives 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.



12

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise profe ssional judgment and maintain professional

skepticism through the planning and performing of the audit. We also:

0 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 omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

0 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.

0 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. [Bullet applicable for group audits only] [See parag raph 80]

0 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates

and related disclosures made by management.

0 Evaluatetheoverallpresentation,structureandcontentofthefinancialstatements,includingthedisclosures

and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achi eves

fair presentation.

0 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 interna l 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. [Last sentence for listed entities only]

Report on Other Legal and Regulatory Requirements [See Appendix 4]

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 t hese matters with reporting as required by the ISAs (shown in the Report on the

Financial Statements section).

The engagement partner responsible for the audit resulting in this report is [na me]. [See paragraphs 72 –73]

[Signature in the name of the audi t firm, the personal name of the auditor, or both, as appropriate for the

particular jurisdiction]

[Address]

[Date]


