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Executive summary 

The economic crisis and major bankruptcies in recent years have led to dissatisfaction with the way 

auditors communicate to the outside world through financial statements. There is a gap in expecta-

tions between the auditing profession and the general public with regard to the auditor’s work and 

conclusions. What emerges is a picture of the general public having the expectation that the auditor 

will review everything during an audit; even though it is practically impossible for the auditor to identi-

fy all deficiencies and leave no stone unturned. It is a challenge for the auditor to deliver value-added 

information to users of financial statements, particularly with the current format of the auditor’s re-

port and the limited possibilities of communication. 

As a result, standard-setting organizations and legislators around the world have focused on improving 

the auditor’s report. They have taken various initiatives and published suggestions for improvement. 

We have in this master’s thesis chosen to concentrate on the exposure draft from The International 

Auditing and Assurance Standards Board which was released in June 2013. The exposure draft has 

been supplemented by actions and proposals from the European Commission and the FRC in the UK. 

Our overall aim is to gain an understanding of the fundamental ideas behind the proposed require-

ments and changes stated in the exposure draft, and consequently form opinions based on these. We 

challenged the validity of our opinions by interviewing both auditors and users of financial statements, 

as well as examining three of the responses to the exposure draft. 

The main changes include the introduction of a new Key Audit Matters section, explicit statements of 

going concern and independence, and improved description of the responsibilities and structure of the 

auditor’s report. The Key Audit Matters section should include company-specific information and avoid 

technical auditing terms so that it can be understood by users who do not have an auditing back-

ground. It will also allow users to obtain insight into matters that have had the most significant impact 

on the audit and to gain a better understanding of the auditor’s work. 

Based on the empirical studies, it is our considered opinion that there is general support for the expo-

sure draft and the fundamental ideas in it. However, there are some concerns that the new section and 

statements may potentially cause more confusion than clarity. After careful consideration of these 

points, we have suggested some concrete improvements to the exposure draft and made some general 

recommendations to ensure that the auditing profession as a whole can avoid potential pitfalls and 

thereby achieve greater value creation. 
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1 Indledning 

I den senere tid har regnskabsbrugerne, som følge af finanskrisen, udtrykt utilfredshed med revisors 

arbejde og de nuværende påtegninger. Regnskabsbrugerne føler ikke, at revisor udtrykker sig klart nok 

til offentligheden omkring det udførte arbejde samt eventuelle usikkerheder og svagheder i virksom-

hederne. Regnskabets værdi for regnskabsbrugerne og de finansielle markeder har samtidig været 

stigende de seneste år. 

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) og Europa-Kommissionen (EU-

Kommissionen) har - blandt andre og uafhængigt af hinanden - undersøgt regnskabsbrugernes mening 

om revisors arbejde og rapportering i dag. Her har begge kunnet konstatere, at revisorbranchen ikke 

bare kan fortsætte som hidtil – der skal ske noget. IAASB og EU-Kommissionen er således hver især 

kommet med forslag til, hvad der kan forbedres for at imødekomme regnskabsbrugernes ønsker. 

IAASB udsendte i juni 2012 Invitation to Comment (ITC). IAASB har samlet svarene og bearbejdet alle 

tilbagemeldingerne. Herefter er der udarbejdet ”Exposure Draft, Reporting on audited financial state-

ments: Proposed new and revised international standards on auditing (ISAs)” som forslag til en ny for-

bedret revisionspåtegning. 

Vi ønsker at se på, hvad det nye forslag indeholder og høre både regnskabsbrugeres samt revisorers 

vurdering af de enkelte elementer i den nye revisionspåtegning. Lykkes det IAASB at skabe den ønske-

de værdi i revisors rapportering over for regnskabsbruger, eller skal der helt andre midler til? 

Vi vil starte med at se på den lovgivning, der er i dag, og på hvilke elementer der indgår i den nuværen-

de revisionspåtegning. Herefter vil vi se på, hvilke krav der er til revisor, herunder revisors ansvar og 

ansvaret som offentlighedens tillidsrepræsentant samt overholdelse af god revisorskik. 

Medierne har de senere år båret præg af en forventningskløft mellem revisor og offentligheden, som 

ligeledes kan være med til at skabe den utilfredshed, som man har oplevet hos offentligheden. 

På denne baggrund har vi i vores analyse valgt at interviewe revisorer såvel som regnskabsbrugere om 

deres vurdering af de enkelte elementer, der er tilføjet i revisionspåtegningen for at få belyst, hvad der 

eventuelt kan gøres bedre. 
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For at analysere forventningskløften har vi spurgt regnskabsbrugere om, hvad de forstår ved revisors 

rolle og rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant samt deres forventninger til revisor i forhold til 

besvigelser. 

Baseret på de foretagne interviews vil vi komme med vores anbefaling til en forbedring af det Exposure 

Draft (ED), som IAASB udsendte i juni 2013. Endvidere ønsker vi at se på, om der er andre muligheder 

for at forbedre værdien af revisionen. Er det den rigtige vej at gå ind og lave revisionspåtegningen end-

nu længere og med endnu flere oplysninger? Det er jo egentlig ledelsen, der aflægger årsregnskabet - 

ikke revisor. 

Til slut i nærværende afhandling vil vi analysere enkelte høringssvar på ED’et, som havde svarfrist den 

22. november 2013. Vi vil belyse, hvorvidt disse høringssvar stemmer overens med, hvad vi har modta-

get af svar fra vores respondenter. 

Da vi befinder os i Danmark, er det relevant kort at se på EU-Kommissionens oplæg til forbedringer, og 

på hvad vores respondenters vurdering er på nogle af de forslag fra EU-Kommissionen, som ikke er en 

del af ED’et fra IAASB. Yderligere ved vi, at der i mellemtiden er indført nogle nye krav til revisionspå-

tegningen i Storbritannien, som vi ligeledes vil inddrage i en del af vores analyse. 

Analysen fokuserer bredt, da vi ønsker det fulde overblik over, hvad der kommer til at ske med revisors 

rapportering i fremtiden og dermed give vores input til, hvad der muligvis vil kunne skabe den ønskede 

merværdi for regnskabsbrugerne. 

1.1  Problemformulering 

I nærværende kandidatafhandling ønsker vi at belyse, hvad der kræves for at revisors rapportering 

bliver mere værdiskabende for regnskabsbrugeren. Dertil er det interessant at undersøge årsagen til 

kritikken af årsrapporter, og hvad det er, der ønskes ændret fra regnskabsbrugers side. Yderligere vil vi 

i afhandlingen se på, hvordan IAASB’s udkast til en ny revisionspåtegning imødekommer regnskabsbru-

gerens ønsker, og hvilke udfordringer det vil medføre i praksis. Ud over forslagene fra IAASB vil vi lige-

ledes vurdere, om der er andre alternativer som kunne være relevante for at sikre et hensigtsmæssigt 

informationsflow til offentligheden. 
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Ovenstående problemstilling har ledt til vores hovedspørgsmål: 

Hvordan kan revisors eksterne rapportering i fremtiden skabe større værdi for regnskabsbruger? 

For at belyse ovenstående hovedspørgsmål har vi opstillet følgende underspørgsmål: 

 Hvad er forventningskløften, og hvorfor opstår denne? 

o Hvad forstås ved revisors rolle? 

o Hvad indeholder den nuværende revisionspåtegning, og hvad regulerer denne? 

 Hvordan imødekommer IAASB’s forbedringsforslag offentlighedens ønsker? 

o Hvilke ændringer/forbedringer foreslår IAASB? 

o Hvilke af EU-Kommissionens forslag bør indarbejdes? 

o Hvilke udfordringer medfører forbedringsforslagene i praksis? 

o Hvad er holdningen til det nye udkast blandt revisorer og regnskabsbrugere? 

o Hvilke forskelle og ligheder er der mellem vores interviews og høringssvar til ED’et? 

 Hvilke andre forbedringer er relevante set i forhold til revisors rapportering i fremtiden? 

1.2  Metode 

Opgaven tager udgangspunkt i den samfundsvidenskabelige metode. Samfundsvidenskabelig metode 

anvendes, når vi søger at producere viden om ”samfundet, dets institutioner, organisationer, virksom-

heder, grupper og individer”1. 

Formålet med nærværende kandidatafhandling er at opnå en forståelse af, hvad regnskabsbruger øn-

sker ændret i revisors rapportering samt at vurdere, hvorvidt forbedringsforslagene imødekommer 

disse ønsker og dermed sikrer en større gennemsigtighed i årsrapporten. 

Ved brug af den af IAASB foretagne undersøgelse fra 2011, udkast til de internationale revisionsstan-

darder samt forslag fra EU-Kommissionen og tiltag i Storbritannien vil vi undersøge baggrunden for - og 

formålet med - deres forslag til den fremtidige revisionspåtegning. De synspunkter, som vi udleder 

heraf, vil vi så vidt muligt underbygge med øvrige primære og sekundære data. 

Det forventes, at vi udviser forståelse for de internationale standarder samt nødvendig lovgivning på 

området, der sætter rammerne for revisors arbejde. 

                                                           
1
 ”Den skinbarlige virkelighed”, Ib Andersen, side 15, 3. afsnit 
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Som metode til indhentning af oplysninger er anvendt enkeltinterview, hvor der kun er én respondent 

pr. interview, dog med enkelte undtagelser efter ønske fra respondenterne. Ved et personligt inter-

view kan der komme snak uden for de præcise spørgsmål, da et spørgsmål nemt kan lede til, at den 

interviewede fortæller noget informativt, som intervieweren ikke havde påtænkt inden interviewet, 

men som kan vise sig at være nyttigt for undersøgelsen. Vi har derfor valgt at anvende semistrukture-

rede interviews, hvor der er mulighed for at ændre rækkefølge og lave eventuelle tilpasninger under-

vejs i forhold til den på forhånd udarbejdede spørgeguide. 

Spørgeguiden er udarbejdet primært med åbne spørgsmål, hvor respondenterne selv kan formulere 

svarene. Tanken her er at have en dialog med respondenterne om deres holdninger og ønsker til revi-

sors rapportering og dermed indfange vigtige informationer, som ikke er kendt på forhånd. Til trods for 

at spørgsmålene er formuleret på forhånd, er det ikke et standardiseret interview, da vi undervejs i 

interviewet kan omformulere eller uddybe spørgsmålene for at skabe bedre forståelse hos responden-

ten. 

Interviewene er opdelt i to grupper, hvortil der er udformet en udførlig spørgeguide. De to grupper er 

opdelt i regnskabsbrugere og revisorer. Kendetegnet ved vores to interview-grupper er, at vi ønsker en 

eksplorativ tilgang, der stimulerer ny viden men samtidig får respondenterne til at reflektere over alle-

rede udvalgte temaer. Interviewet af regnskabsbruger har til formål at identificere dennes ønsker og 

holdninger til de nye forslag fra IAASB, hvorimod interviewet af revisor - ud over holdningen til forsla-

gene - også undersøger den praktiske implementering af forslagene og udfordringerne med samme. 

Som afslutning på analysen vil vi sammenholde interviewene fra begge grupper for at belyse, hvorvidt 

der er sammenfald eller uoverensstemmelser mellem de to gruppers holdninger. 

1.3  Dataindsamling 

I forbindelse med vores indledende dataindsamling har vi erfaret, at vi har behov for en kombination af 

primære data og sekundære data. I de tilfælde hvor det ikke har været muligt at indhente primære 

data, har vi i stedet anvendt sekundære data. 

Til brug for indsamling af data har vi primært gjort brug af den kvalitative metode. Den kvalitative me-

tode tager udgangspunkt i mere bløde data i modsætning til den kvantitative metode, der består af 

hårde data. De typiske kendetegn ved kvalitative metoder er bl.a. interviews, som vi har valgt at an-

vende i nærværende afhandling. 
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Kvalitative metoder er mere eksplorative, hvilket vil sige, at der er tale om en mere undersøgende og 

udforskende afhandling, og i nærværende afhandling er vi også åbne overfor ny og overraskende in-

formation. Denne metode anvendes ofte, hvor undersøgerne, ligesom os, ikke har en særlig forudgå-

ende indsigt i undersøgelsesfeltet. Yderligere er der i afhandlingen tale om en feltobservation af reviso-

rer og eksterne regnskabsbrugere i forhold til revisionspåtegningen. Vi har haft en teoretisk og erfa-

ringsmæssig ide om, hvad vi ville møde undervejs i interviewene, men ikke hvordan interviewene kom 

til at forløbe, eller hvad vi ville registrere heraf. Derfor har vi ikke mulighed for at anvende standardise-

rede metoder, da de ikke sikrer den nødvendige fleksibilitet, der er behov for i nærværende afhand-

ling. 

Ydermere er kvalitative metoder elaborative og kendetegnet ved at udvikle og ændre teori og antagel-

ser undervejs i undersøgelsesforløbet. 

Nærværende afhandling er gået i dybden inden for et afgrænset empirisk felt og har kun inkluderet få 

respondenter i undersøgelsen. Vores mål har ikke været at opnå repræsentative resultater for at æn-

dre en teori. Det primære formål har været at indsamle mere livsnære og nuancerede informationer 

for at få en indikation af interessenternes holdninger til revisionspåtegning og forbedringsforslagene 

og at tolke disse informationer i forhold til deres kontekst. 

De kvalitative indholdsanalyser går under navnet hermeneutiske analyser, der betyder, at analyserne 

bygger på fortolkninger og teoretiske analyseberedskaber. Indholdsanalysen fokuserer ikke kun på det, 

der bliver sagt i interviewene men også på sammenhængen, situationen, konteksten, alt det usagte og 

teori. 

Kilder i sådanne analyser er næsten aldrig udtømmende, og vi vil derfor samtidig understøtte respon-

denternes holdninger med enkelte høringssvar. 

Den kvalitative metode lægger stor vægt på individuelle og ikke-standardiserede data. Det var derfor 

vigtigt, at vi ved indsamlingen af dataene fra interviewene nøje overvejede, hvordan vi ville registrere 

disse data. Vi ønskede en god dialog med respondenterne og valgte derfor at anvende lydoptager. 

Datamaterialet er herefter noteret under de enkelte spørgsmål i vores spørgeskema, nøje opdelt for 

hver respondent. Det gælder for alle svarene, at de relativt let kan identificeres og udskilles fra hinan-

den. For det samlede overblik er de kvalitative data herefter omformet til kvantitative data i skemaer 

og grafer. Slutteligt vil vi inddrage relevante høringssvar til sammenholdelse. 
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De anvendte sekundære data er primært indsamlet ved internetsøgning generelt og på udvalgte 

hjemmesider. Desuden er relevante områder i lærebøger fra kandidatstudiet og tidligere kandidataf-

handlinger inddraget. Endvidere vil vi gøre brug af relevant lovgivning, publikationer, artikler og anden 

offentlig tilgængelig faglitteratur. 

1.4  Teori 

Teorierne i nærværende afhandling er anvendt til at tolke og analysere de data, som vi har indsamlet. 

Det er gennem denne teori, at vores empiri kommer i en større sammenhæng. 

I nærværende afhandling vil vi fastlægge den gældende teori og de lovmæssige reguleringer, som de er 

i dag, og anvende disse som grundlag for emnet. 

Vi vil tage udgangspunkt i relevant lovgivning, standarder og vejledninger. Yderligere vil vi inddrage 

principal-agentteorien til at belyse forholdet mellem revisor, virksomheden og offentligheden. Desu-

den vil vi belyse revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette anvendes herefter sam-

men med vores kvalitative undersøgelse til besvarelse af hovedspørgsmålet. 

Vi inddrager standarderne og teorier som helhed men fokuserer på de områder, som er relevante for 

opgaveskrivningen. 

Da nærværende afhandling primært handler om IAASB’s ED og oplægget til revisors fremtidige påteg-

ning, vil vi fokusere på de standarder og lovgivning, der regulerer indholdet af revisionspåtegningen og 

revisors arbejde ved udformning heraf. Da en del af ED’et fra IAASB ydermere handler om going con-

cern og kommunikationen med den øverste ledelse, vil nærværende afhandling ligeledes medtage de 

gældende standarder. 

Afhandlingen har ikke til hensigt at være udtømmende med beskrivelsen af valgte teorier, lovsamlinger 

og standarder. Det er vores mål at give læseren et billede af den nuværende teori for på den måde at 

opnå en overordnet forståelse af de ændringer, som IAASB lægger op til i ED’et, samt at sammenfatte 

holdningerne hertil fra interviews og høringssvar. 

1.5  Målgruppe 

Nærværende afhandling henvender sig primært til revisorer og regnskabsbrugere samt andre, der måt-

te interessere sig for emnet. Yderligere henvender afhandlingen sig også til studerende på samme aka-

demiske niveau som os, der kan få inspiration og viden samt drage nytte heraf. 
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Parterne forventes at kunne gøre brug af, hvor vi skal hen for at formindske forventningskløften. Yder-

ligere vil nærværende afhandling give regnskabsbruger et indblik i revisors arbejde samt oplyse revisor 

om, hvad regnskabsbrugers forventning egentlig er til revisors arbejde. 

Vi vurderer, at det mest interessante for denne målgruppe er at få et kendskab til de forskellige tiltag, 

hvilken betydning de har samt til respondenternes holdning hertil. Vi forudsætter derfor, at vores mål-

gruppe har en forudgående forståelse for de nuværende relevante bestemmelser og teorier. 

1.6  Begrebsfastlæggelse 

Da nærværende opgave er den afsluttende opgave på cand.merc.aud., forudsættes det at læser er 

bekendt med de anvendte revisionsbegreber, og de vil derfor kun uddybes i det omfang, der vurderes 

et behov herfor. 

Der anvendes så vidt muligt velkendte og anerkendte forkortelser for de enkelte begreber og litteratur. 

Forkortelserne angives med fuld titel første gang, disse nævnes i opgaven. Derudover har vi i enkelte 

tilfælde fastholdt de engelske udtryk fra relevant international litteratur for at undgå en misfortolkning 

af disse. Udtrykket revisionspåtegning er i opgaven anvendt analogt med den uafhængige revisors er-

klæring. 

1.7  Afgrænsning 

For at behandle den relevante problemstilling i nærværende afhandling har vi valgt at foretage en ræk-

ke afgrænsninger. Yderligere er der fra skolens side sat rammer for omfanget af opgaven, og dette har 

ligeledes betydet, at vi har været nødsaget til at foretage en række relevante afgrænsninger for at op-

fylde begrænsning af sideantal og omfang. 

Vores primære fokus er på, hvilken betydning IAASB’s ED har for revisionspåtegningen for danske 

børsnoterede selskaber og virksomheder med særlig offentlig interesse. De mindre og mellemstore 

virksomheder medtages alene i det omfang, det passer naturligt ind i opgaven. Vi inddrager EU-

Kommissionens arbejde i det omfang, det er relevant. Vi er bekendt med, at der i Storbritannien arbej-

des med samme område. De har i deres standarder indført nogle af ændringsforslagene i revisionspå-

tegningen. Vi har valgt i begrænset omfang at se på dette. Vores fokus er både på revisors og regn-

skabsbrugers aspekter. 

Vi vil se på revisors arbejde i forhold til rapportering og revisors ansvar som offentlighedens tillidsre-

præsentant. I vores analyse af interviewene vil vi fokusere på tilbagemeldingerne vedrørende IAASB’s 
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ED og EU-Kommissionens forslag - som på nuværende tidspunkt ikke er en del af ED’et - samt se på, 

hvordan vi fremadrettet kan forbedre revisors rapportering og mindske forventningskløften. 

Vi har valgt, at fokusere på den nye forslået ISA 701 samt de ISA’er, der er ændringer til i ED’et fra 

IAASB, og som tillige er færdige i udkast fra IAASB’s side. Der er tale om ISA 700, 705, 706 og 570. Vi 

beskriver både de nuværende bestemmelser og de foreslåede ændringer til disse. Ved de nuværende 

bestemmelser er der endvidere medtaget dansk lovgivning, herunder revisorloven og erklæringsbe-

kendtgørelsen. 

Ydermere har vi valgt at fokusere på revisionserklæringer på årsregnskabet. I de tilfælde hvor vi finder 

det relevant i afhandlingen, ser vi kort på tidligere undersøgelser og afhandlinger inden for samme 

område. Vores fokus er på selskaber med et fuldstændigt regnskab med generelt formål (ISA 700-

serie). 

I kapitlet om ledelsesansvar vil vi se på ledelsens regnskabsretlige ansvar, primært i relation til going 

concern, samtidig med at vi ser på ÅRL, RV og IAS. Ydermere ser vi på revisors ansvar og de revisions-

mæssige reguleringer i de nævnte ISA’er. 

Vi har anvendt den positive afgrænsning i nærværende afhandling, hvorfor områder, som ikke er 

nævnt ovenfor, ikke vil være behandlet. Vi vil dog særligt afgrænse os fra nedenstående: 

 Høringsudkast fra PCAOB – Der er ligeledes her tale om et omfattende projekt, og det vil derfor 

ikke i nærværende afhandling kunne blive behandlet behørigt med det begrænsede antal sider. 

Vi har valgt at fokusere på IAASB, FRC og EU-Kommissionen, da vi mener, at de har en tættere 

tilknytning til danske forhold. 

 Nuværende regler for ISA 260 – dog nævnes kort de væsentlige ændringer i ED’et. 

 Udkast til ISA 720 – Standarden lå endnu ikke klar fra IAASB i oktober 2013, og vi har derfor valgt 

ikke at inddrage den denne afhandling. 

 ISA 800-serien, da disse gælder for revision af fuldstændige regnskaber udarbejdet på baggrund 

af begrebsrammer med et særligt formål. 

 Interne rapporteringer – herunder management letter. Vores fokus er revisors rapportering til 

offentligheden. Revisionsprotokollat er dog medtaget, hvor det er relevant. 

 Implementeringen i Danmark – Nærværende afhandling har fokus på at vurdere udkastet til 

ISA’er. Da der er nogle modstridende krav i forhold til EU’s forslag til forordning, og idet forhol-
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dene ikke er nærmere afklaret, har vi valgt ikke at kigge på den retlige implementering i Dan-

mark. 

 Juridiske aspekter i vores afsluttende anbefalinger. Vi har ikke taget hensyn til juridiske be-

grænsninger ved vores anbefaling til det videre forløb. 

1.8  Kildekritik 

Som primært kildemateriale har vi gjort brug af IAASB’s ED, forslag fra EU-Kommissionen, rapporter fra 

den britiske FRC og relevante revisionsstandarder. Vi antager, at de udtrykte holdninger og opnåede 

resultater er valide og pålidelige. Ved gennemgang har vi tillagt os en forståelse af materialet og gjort 

brug heraf. Vi forholder os kritisk til materialet og anden sekundære data, dog med en grundlæggende 

opfattelse af, at disse kan anvendes som rettesnor. 

I forhold til andre eksterne kilder er vi opmærksomme på, at disse kan være farvet af forfatternes me-

ning. Her har vi forholdt os kritiske, og hvor det har været muligt, har vi forsøgt at få oplysningerne 

bekræftet i anden litteratur. 

Vi har ligeledes undervejs diskuteret validitet og reliabilitet af vores interviews. Grundet begrænsning 

af opgavens omfang har vi fortaget en udvælgelse af respondenter, som ikke er statistisk repræsenta-

tiv. Dog vurderer vi, at resultaterne giver os en indikation af holdninger og vurderinger hos revisorer og 

regnskabsbrugere. Dette begrunder vi i, at udvælgelsen af revisorer omfatter adskillelige større revisi-

onsfirmaer, som arbejder med børsnoterede virksomheder og virksomheder af særlig offentlig interes-

se. Samtidig er udvælgelsen af regnskabsbrugere spredt ud på de forskellige typer af interessenter, 

herunder investorer, investeringsrådgivere, regnskabsaflæggere, tilsynsmyndigheder og branchefor-

eninger. Yderligere sammenholdes interviewene med sekundære datakilder og udvalgte høringssvar. Vi 

har selv foretaget interviewene ved fysisk fremmøde og optaget disse til senere bearbejdelse. Svarene 

er efterfølgende bekræftet af respondenterne for at undgå eventuelle misforståelser i anvendte cita-

ter. Interviewene er foregået mere som en dialog, og eftersom respondenterne har forskellig baggrund 

og kendskab til området, har vi i nogle tilfælde været nødt til at inddrage yderligere forklaringer i inter-

viewene. Dette kan være med til, at respondenterne har haft en forskellig opfattelse af de enkelte 

spørgsmål. Populationen, der er anvendt, er forholdsvis lille, og billedet vil derfor kunne ændres ved 

anden udvælgelse af respondenter. 

1.9  Afhandlingens opbygning 

Dette afsnit har til formål at give et overblik over afhandlingens opbygning og sammenhængen mellem 

de enkelte kapitler. Den overordnede sammenhæng i afhandlingens opbygning er at få belyst problem-
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stillingen og opgavens rammer i de indledende afsnit med efterfølgende teoridel og dernæst analyse-

del. 

 

Figur 1 - Afhandlingens opbygning - egen tilvirkning 
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Det indledende afsnit introducerer læseren til baggrunden for emnevalget og problemstillingen. Vi 

redegør for vores fastlagte rammer og den anvendte metode til afhandlingen. Desuden fremgår forud-

sætningerne for tilgangen til opgaven. 

I beskrivelsen af relevant teori belyses overordnet gældende love og reguleringer for revisionspåteg-

ningen. Herunder fokuseres på kravene til udformning af en blank påtegning og samspillet mellem 

national lovgivning og ISA’er. Derudover beskrives ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelse, her-

under med særligt henblik på going concern. Endvidere belyser vi de forskellige diskussioner inden for 

emnet forventningskløft, hvor vi har anvendt relevante lovgivninger og teori til beskrivelsen af revisors 

rolle, uafhængighed og principal-agentteorien. 

I analysen af vores problemstilling indleder vi med en redegørelse for tiltagene fra IAASB, EU-

Kommissionen og Storbritannien. Herefter fremlægges resultater fra den empiriske undersøgelse, hvori 

indgår elementer fra tiltagene. Ydermere har vi medtaget enkelte høringssvar til IAASB’s ED til analyse 

og sammenholdelse af vores empiriske undersøgelse. 

På baggrund af teori- og analysedelen har vi i konklusionen fremsat anbefalinger til forbedring af ED’et 

og alternativer til revisorbranchens generelle kommunikation til omverdenen. Afslutningsvis vil vi sæt-

te tiltagene i perspektiv i forhold til vores anbefaling og udsigten til implementeringen i fremtiden. 
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2 Nuværende regler for revisionspåtegningen og dens regulering 

Når det af ledelsen aflagte årsregnskab revideres, skal revisor forsyne det med en revisionspåtegning. 

Påtegningen er revisors rapportering til alle regnskabsbrugerne om revisionens udførelse og konklusion 

herpå. For at kunne vurdere hvordan revisors rapportering kan forbedres og skabe værdi over for regn-

skabsbrugerne, vil vi først gennemgå revisionspåtegningen i dens nuværende form og med de gælden-

de love, standarder og bekendtgørelser på området. 

I Danmark reguleres revisionspåtegningen af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 

(revisorloven/RL), bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013 om godkendte revisorers erklæringer (er-

klæringsbekendtgørelsen) og internationale standarder om revision (ISA’er). Nedenstående figur 2 

viser reguleringen af den danske revisorbranche. Vi vil i de efterfølgende afsnit belyse, hvilke krav der 

stilles til revisor ved udfærdigelsen af revisionspåtegningen. 

 

Figur 2 - Regulering af revisorbranchen2 

  

                                                           
2
 ”Hvidbog om fremtidens revisoruddannelse”, FSR, september 2010 (kilde: Kim Füchsel, PwC). Figuren er med 

forfatternes egne tilretninger. 
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2.1  Revisorloven 

Regnskabsbrugernes tillid til revisor og dennes arbejde er det essentielle i hele revisionens eksistens. 

Revisorloven stiller derfor krav til revisors virke, herunder godkendelse af revisor, rapportering af det 

udførte arbejde, uafhængighed, tilsyn og sanktioner. Alle godkendte revisorer i Danmark er underlagt 

revisorloven og dens bestemmelser. Loven gælder, når erklæring ikke udelukkende er bestemt til 

hvervgivers eget brug jf. RL § 1, stk. 2 og 3. Ved et topartsforhold er det som udgangspunkt det aftalte, 

som revisor i stedet skal følge, hvorfor loven ikke finder anvendelse med enkelte undtagelser. 3 

Revisorloven sondrer mellem to typer af erklæringer: 

 Erklæringer med sikkerhed, jf. RL § 1, stk. 2 – hvilket revisionspåtegningen altid vil være omfattet 

af, da det er nævnt eksplicit i lovteksten. 

 Andre erklæringer, jf. RL § 1, stk. 3. Loven gælder kun delvist her. Med henvisning til vores af-

grænsning i nærværende afhandling vil vi ikke komme nærmere ind på dette område. 

Krav til afgivelse af revisionspåtegning på reviderede regnskab fremgår af RL § 19. Revisor skal sikre, at 

oplysningerne i årsregnskabet opfylder lovkravene og giver et retvisende billede af virksomhedens 

økonomiske forhold. Jævnfør RL § 16, stk. 1 skal revisor være offentlighedens tillidsrepræsentant, hvil-

ket skal øge offentlighedens tillid til revisorbranchen og understrege revisors uafhængighed4. Vi kom-

mer nærmere ind på revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant senere i afsnit 4.1. 

2.2  Erklæringsbekendtgørelsen 

Erklæringsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i RL § 16, stk. 4, hvor Erhvervsstyrelsen kan fast-

sætte nærmere regler om bl.a. afgivelse af revisionspåtegninger. Erklæringsbekendtgørelsen har derfor 

til formål at klarlægge retningslinjer for, hvorledes revisor skal udforme og afgive revisionspåtegningen 

for at opfylde revisorlovens bestemmelser. 

Sammenhængen til revisorloven medfører, at den ajourførte erklæringsbekendtgørelse kun gælder for 

erklæringer med sikkerhed. Revisionspåtegningen på reviderede regnskaber reguleres i §§ 3 – 8 i er-

klæringsbekendtgørelsen. 

                                                           
3
 “Revisor – Regulering & rapportering” side 52-53. 

4
 ”Revisors Bibliotek”, kommentar nr. 80 vedr. Revisorlovens § 16. 
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Minimumskravet til bestanddele i revisionspåtegningen kan ses af bilag 1. Da der overordnet set er 

sammenfald i reglerne mellem erklæringsbekendtgørelsen og ISA 700, henvises til afsnit 2.3 for yderli-

gere beskrivelse. 

Af de væsentligste afvigelser mellem danske og internationale regler kan der blandt andet nævnes: 

 Beskrivelse af ledelsens ansvar er ikke længere påkrævet i erklæringsbekendtgørelsen men er et 

krav i ISA 700. At kravet er fjernet, har i realiteten ikke en betydning, når ISA 700 skal følges. 

 Rapportering af et muligt ledelsesansvar og lovovertrædelse - grundet revisors stilling som of-

fentlighedens tillidsrepræsentant - skal foretages under supplerende oplysninger vedrørende 

andre forhold, jf. § 5, stk. 1, nr. 6 og § 7, stk. 2. 

 Minimumskrav til bestanddele i revisionspåtegningen indeholder et afsnit om udtalelse om le-

delsesberetningen, hvilket ikke omfattes af de internationale standarder om revision. Afsnittet 

betragtes i ISA 700 som andre erklæringsforpligtelser i henhold til anden lovgivning og øvrig re-

gulering. 

Nedenfor vil vi kort komme ind på forbehold og supplerende oplysninger i forhold til erklæringsbe-

kendtgørelsen. 

Forbehold 

Oplysningskrav til forbehold fremgår af erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 1, nr. 3 i henhold til § 6. Er 

der ingen forbehold, skal der indsættes et afsnit med teksten ”Revisionen har ikke givet anledning til 

forbehold” inden konklusionsafsnittet, efter § 5, stk. 3. Ellers skal der være et særskilt afsnit med tyde-

lig begrundelse for de enkelte forhold under overskriften ”Forbehold” jf. § 6, stk. 3 og 4. Jf. erklærings-

bekendtgørelsen § 6, er der to situationer, hvor revisor skal tage forbehold i revisionspåtegningen: 

 Når revisor er uenig med ledelsen og konkluderer, at årsregnskabet indeholder væsentlige fejl el-

ler mangler 

 Når revisor ikke kan opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på, at årsregnskabet er uden væ-

sentlige fejl. 
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Supplerende oplysninger 

Erklæringsbekendtgørelsen definerer to typer af supplerende oplysninger i § 7: 

 Forhold i regnskabet som revisor påpeger uden at tage forbehold, jf. stk. 1 

 Ikke uvæsentlig overtrædelse af bogføringsloven og opbevaring af regnskabsmateriale, samt til-

fælde hvor revisor har en begrundet formodning om, at ledelsen har handlet ansvarspådragen-

de, jf. stk. 2. Dette område er ikke væsentligt ændret i de nye tiltag fra IAASB og falder derfor ik-

ke inden for opgavens fokus område. 

Forhold i regnskabet skal oplyses i et separat afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrø-

rende forhold i regnskabet”, jf. § 7, stk. 4. 

Ledelsesberetning 

Ledelsesberetningen er ikke længere omfattet af revisionspligt, hvorfor den ikke revideres som led i 

revisionen af årsregnskabet. Ophævelsen af revisionspligten skete i 2008 ved ændringen af årsregn-

skabsloven. Desuden tager ISA’erne udgangspunkt i revision af historiske finansielle oplysninger, hvil-

ket ikke helt passer overens med oplysningskravene til ledelsesberetningen, som også indeholder 

fremtidige begivenheder. Som følge heraf skal revisionspåtegningen, på årsrapporter der indeholder 

en ledelsesberetning, indeholde en udtalelse om ledelsesberetningen, jf. erklæringsbekendtgørelsen § 

5, stk. 1, nr. 7 og årsregnskabsloven § 135, stk. 5. Udtalelsen skal baseres på et såkaldt konsistenstjek, 

hvor revisor skal vurdere overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet samt andre 

oplysninger, som er kommet til revisors kendskab til under revisionen. 

Der er altså tale om to typer af forhold, som revisor skal udtale sig om: 

 Ledelsesberetningen indeholder ikke uvæsentlig uoverensstemmelse med årsregnskabet og den 

viden og de forhold, som revisor er blevet bekendt med i forbindelse med sin revision. Uover-

ensstemmelsen skal skyldes fejl i ledelsesberetningen 

 Væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen i øvrigt, fx når lovkrævede oplysninger mangler 

eller ikke opfyldes korrekt. 

Det er ikke hensigten, at revisor skal udføre yderligere nye arbejdshandlinger for at kunne afgive udta-

lelsen, da revisor skal sammenholde med den i forvejen besiddende viden og kendskab fra revisionen 

for at se, om der er umiddelbare uoverensstemmelser. Revisor skal i udtalelsen oplyse, hvori de ikke 
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uvæsentlige uoverensstemmelser til årsregnskabet består. Selvom der ikke er konstateret uoverens-

stemmelser, skal der afgives en bekræftelse heraf. Fejl og mangler skal til gengæld kun beskrives, hvis 

disse konstateres, og ellers skal det ikke omtales positivt. Såfremt uoverensstemmelser skyldes væ-

sentlig fejl i årsregnskabet, vil det medføre forbehold, jf. erklæringsbekendtgørelsen § 6.5 

2.3  Internationale standarder om revision 

Der skete en internationalisering af ISA’erne i 2009, og disse trådte i kraft i Danmark for regnskaber, 

der begyndte den 15. december 20106. Med det udgik de tidligere danske revisionsstandarder (RS). 

Tilpasningerne var reguleret i revisorlovgivningen og ISA’erne kan kun suppleres med krav fra nationale 

lovgivninger. Revisionsteknisk udvalg (REVU) udarbejdede derfor notatet ”Yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning” for at supplere ISA’erne. På området for revisionspåtegningen er der yderligere føl-

gende danske krav7: 

 Krav til udformning af erklæring (identifikation af regnskabsmæssig begrebsramme, brug af 

overskrifter og anførsel af, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold) 

 Krav om afgivelse af supplerende oplysninger om ledelsesansvar og manglende overholdelse af 

bogføringsloven. 

Ved anvendelse af de internationale revisionsstandarder sikres der større tillid til danske revisorer og 

danske reviderede regnskaber, da viden, om det normsæt som danske revisorer skal efterleve, bliver 

mere transparent for internationale regnskabsbrugere. 

ISA’erne har ikke direkte hjemmel i lovgivningen i Danmark eller EU, dog er de internationalt anerkendt 

og anses for at være generelle anbefalinger til revisorer for at opnå en god revisionspræstation på de 

forskellige områder. ISA’erne anvendes derfor i praksis som rettesnor for, hvordan revisorer bør agere, 

og de danner derfor retsopfattelse af god revisorskik. ISA’erne er med andre ord implementeret ved 

lov i Danmark med henvisning til RL § 168. 

  

                                                           
5
 ”Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer”, Erhvervsstyrelsen, 24. marts 2009, 

afsnit 5.7.3 
6
 Der var mulighed for førtidsimplementering af ISA’erne for regnskaber begyndte d. 15. december 2009 for at 

følge den internationale ikrafttrædelsestidspunktet, dog ikke for ISA 700, 705 og 706. 
7
 RR.11.2011.26 “Implementering af Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revi-

sorlovgivning” af Jon Bech og Karl Aage Brasted 
8
 RR.11.2011.26 “Implementering af Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revi-

sorlovgivning” af Jon Bech og Karl Aage Brasted 
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Følgende ISA’er gælder for konklusionen i revisionspåtegningen: 

 ISA 700 (klarificeret) – Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab 

 ISA 705 (ajourført) – Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring 

 ISA 706 (ajourført) – Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supple-

rende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring 

Nedenfor har vi valgt at se på ISA 700. Vi har konstateret, at ændringerne i ISA 705 og 706 er begræn-

set og primært består af ændringer som følge af ændring i ISA 700 og ISA 701. Vi vil derfor ikke komme 

nærmere ind på de nuværende bestemmelser i ISA 705 og 706. 

ISA 700 

ISA 700 omhandler udformning af konklusionen, formen og indholdet i en ”blank” påtegning. Med 

”blank” menes en påtegning uden modifikationer, altså uden forbehold og supplerende oplysninger. 

Endvidere gælder ISA 700 revision af et fuldstændigt årsregnskab med et generelt formål, hvilket vil 

sige, at det henvender sig til en bred kreds af brugere9. 

Revisor skal vurdere og konkludere, om regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse 

med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.10 Der er tale om to begrebsrammer: 

 Begrebsrammen for regnskaber der giver et retvisende billede – hvor ledelsen kan afgive yder-

ligere oplysninger i årsregnskabet end krævet eller afvige et krav i begrebsrammen, hvis det er 

nødvendigt for at opfylde retvisende billede 

 Begrebsrammen der ikke kan fraviges – kravene i begrebsrammen kan under ingen omstændig-

heder fraviges11. 

Jf. afsnit 20 i ISA 700 skal revisionspåtegningen være skriftlig, og i afsnit 21 – 45 er der angivet krav til 

bestanddele. Vi henviser til bilag 2 for en kort opsummering. 

  

                                                           
9
 ISA 700, afsnit 7 

10
 ISA 700, afsnit 10 

11
 ISA 700, afsnit 7 
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Afsnittet om ledelsens ansvar er til for at tydeliggøre overfor regnskabsbrugere, hvilke præmisser revi-

sionen er udført på baggrund af12. Det er ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet, samt at dette sker 

i overensstemmelse med gældende og relevant regnskabsmæssig begrebsramme. Det er ligeledes le-

delsens ansvar, at der er etableret et betryggende internt kontrolmiljø i virksomheden, som sikrer en 

hensigtsmæssig udarbejdelse af årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl. Begge forhold skal beskrives i påtegningen. Derudover skal der refereres til 

"udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede", såfremt denne begrebsramme anven-

des13. 

Afsnittet om revisors ansvar skal beskrive, at revisors konklusion er udtrykt på baggrund af den udførte 

revision, og hvorledes revisionen er tilrettelagt14. Revisor skal tage ansvar for overholdelse af internati-

onale standarder om revision og de dertil påkrævede etiske krav. Revisor skal opnå høj grad af sikker-

hed for, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl, hvilket skulle understrege over for regnskabsbrugere, 

at der ikke er tale om en fuldstændig revision af alle oplysninger. Revisionshandlinger skal planlægges 

og udføres for at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis, og dette sker ud fra en risikovurdering. Revisor skal 

tillige vurdere de interne kontroller for virksomhedens regnskabsaflæggelse, anvendt regnskabspraksis, 

ledelsens regnskabsmæssige skøn og den samlede præsentation af årsregnskabet.15 Ligesom under 

ledelsens ansvar, skal der også her eksplicit refereres til "virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, 

der giver et retvisende billede".16 

ISA 700 angiver i afsnit 35 to standardformuleringer til konklusioner for regnskaber med begrebsram-

me, der giver et retvisende billede. 

ISA 700 kræver desuden en opdeling af erklæring på regnskabet og andre erklæringsforpligtelser, som 

ikke omfattes af revisors ansvar ifølge ISA’erne for at afgive erklæring på regnskabet17. Af andre erklæ-

ringsforpligtelser kan nævnes udtalelsen om ledelsesberetningen og supplerende oplysninger om an-

dre forhold, som er særligt reguleret i dansk lovgivning. Andre erklæringsforpligtelser skal anføres i 

separate afsnit. 
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 ISA 700, afsnit 26 og A20-A23 
13

 ISA 700, afsnit 27 
14

 ISA 700, afsnit 29-33 
15

 ISA 700, afsnit 31 
16

 ISA 700, afsnit 32 
17

 ISA 700, afsnit 38-39 
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Eftersom ISA 700s eksempel ikke levede op til alle kravene fra erklæringsbekendtgørelsen, har REVU 

udarbejdet en dansk udtalelse om revisionspåtegningerne med eksempler, som opfylder kravene fra 

både ISA 700 og erklæringsbekendtgørelsen18. Danske tilpasninger omfatter bl.a. tilføjelse af ”revisio-

nen har ikke givet anledning til forbehold” inden konklusionsafsnittet19 og tilpasninger i overskrifter. Se 

eksemplet på en børsnoteret, ikke-finansiel virksomhed, hvis koncernregnskab og årsregnskab udar-

bejdes efter IFRS, som er godkendt af EU, bilag 3. 

Kravene til formuleringen af revisionspåtegningen er følgende20: 

 Revisor skal udforme revisionspåtegningen uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de for-

hold, som modtagerne må forventes normalt at tillægge betydning, når de træffer beslutninger. 

 Det skal fremgå klart af revisionspåtegningen, såfremt revisor tager forbehold. Der skal tages alle 

de nødvendige forbehold, ét forbehold vil ikke kunne begrunde udeladelse af andre forbehold. 

 Revisor skal tydeligt sørge for at begrunde sine forbehold og supplerende oplysninger. 

 Hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at generalforsamlingen ikke bør godkende års-

rapporten, skal revisor oplyse om dette. 

 Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold eller indgå som en del af begrundelsen 

for et forbehold. 
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 ”REVU's udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer uden modifikationer og supplerende oplysninger 
ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål”, REVU, november 2011 
19

 Erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 3 
20

 ”Going concern I et retligt perspektiv, Ledelsens og revisors ansvar”, Jesper Seehausen, Thomson Reuters s. 
501+502 
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For at give et samlet overblik over ligheder og forskelle mellem reglerne til revisionspåtegningen i er-

klæringsbekendtgørelsen og ISA’erne, har vi indsat nedenstående figur. 

 

Figur 3 - Indholdet af revisionspåtegningen efter erklæringsbekendtgørelsen og ISA 700, 705 og 70621 
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”Ny revisors påtegning - revisors påtegninger med og uden forbehold og supplerende oplysninger”, Anders 
Bisgaard m.fl., RR.2.2012.0040 
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3 Ledelsens og revisors ansvar 

Nærværende kapitel har til formål at belyse ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelsen ved aflæg-

gelse af årsregnskab samt belyse relevant lovgivning og anden regulering i forhold til revisionspåteg-

ningen, herunder revisors udtalelse om going concern. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse og af-

læggelse af årsregnskabet, mens revisor har ansvaret for at revidere årsregnskabet og konkludere her-

på. 

3.1  Ledelsens ansvar 

Jf. den danske regnskabsmæssige regulering, ÅRL § 8 stk. 1, skal virksomhedens ledelse defineret i lo-

vens bilag 1, A nr. 5 aflægge årsrapport for virksomheden. Hvert enkelt medlem af de ansvarlige ledel-

sesorganer har jf. stk. 2 ansvaret for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivnin-

gen og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller aftale. Endvidere skal ledelsen iagtta-

ge de for virksomheden gældende standarder, jf. §§ 136 og 137. Ledelsens ansvar i relation til going 

concern reguleres i SEL § 115 for bestyrelsen, se bilag 4. I selskabsloven beskrives ligeledes direktio-

nens opgaver samt ledelsens ansvar i forbindelse med kapitaltab, jf. SEL §§ 117 - 119. 

Til ledelsens vurdering af going concern er der følgende fem væsentlige elementer.22 Vi har valgt, at 

anvende konklusioner fra et tidligere revisionsprojekt i faget ”revision 2” på cand.merc.aud.-studiet23. 

1) Ledelsens pro- eller reaktive vurdering af going concern – ”ledelsen bør altid tage stilling til 

going concern, også selvom der ikke er forhold, der umiddelbart indikerer, at der kan være 

usikkerhed om fortsat drift” 

2) Niveauet for ledelsens vurdering af going concern – ”ledelsen skal foretage sin vurdering af 

going concern på aktivitetsniveau” 

3) Tidsmæssig placering af og tidshorisonten for ledelsens vurdering af going concern – ”ledelsen 

skal foretage sin vurdering ved udarbejdelse af årsrapporten og skal anvende minimum 12 må-

neder efter balancedagen” 

4) Indholdet af ledelsens vurdering af going concern – ”der skal tages stilling til alle de forhold der 

foreligger for de næste 12 måneder som minimum” 
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 ”Going concern I et retligt perspektiv, Ledelsens og revisors ansvar”, Jesper Seehausen, Thomson Reuters, s. 
101 
23

 ”Revisionsprojekt i Revision 2 – Going concern”, Christine Foldager, Rikke Nørgaard Lund, Xinxing Zhao og Ca-
milla Høgholm Jonassen, 16. maj 2012, afsnit 5.1 
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5) Overbevisningskriteriet for ledelsens vurdering af going concern – ledelsen skal ud fra et reali-

stisk perspektiv opnå overbevisning om, at virksomheden kan antages at være going concern. 

3.2  Revisors ansvar 

Vi har tidligere i vores afhandling skrevet om revisors ansvar i forhold til påtegningen og henviser der-

for hertil for generel lovgivning. Nedenfor gennemgås revisors ansvar i forhold til vurdering af going 

concern. 

Alle årsrapporter skal udarbejdes på baggrund af going concern-princippet, altså med fortsat drift for 

øje. Ændres dette, og er der usikkerhed om den fortsatte drift, skal årsregnskabet udarbejdes på et 

andet grundlag. Ved en virksomheds going concern er der både et revisoransvar og et ledelsesansvar. 

Jf. ÅRL § 13, stk. 1 nr. 4 og IAS 1 nr. 25, skal årsrapporten udarbejdes efter den grundlæggende forud-

sætning, at driften af en aktivitet formodes at fortsætte, medmindre den ikke skal eller ikke antages at 

kunne fortsætte. I dette tilfælde skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses 

med denne afvikling. I IASB’s begrebsramme fremgår, at regnskabet sædvanligvis udarbejdes ud fra en 

forudsætning om, at virksomheden er en going concern, og at den vil fortsætte driften i en overskuelig 

fremtid jf. afsnit 23.24 

Det fremgår af ISA 570 om fortsat drift, at revisors ansvar og mål er, at: 

 Opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af forudsætningen om 

fortsat drift ved udarbejdelsen af regnskabet er passende 

 Konkludere – på grundlag af det opnåede revisionsbevis – hvorvidt der eksisterer væsentlig sik-

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

evne til at fortsætte driften 

 Fastslå konsekvenserne for revisors erklæring, jf. afsnit 9. 
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 ”Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar – nu og i fremtiden”, Anders Bisgaard og Jesper 
Seehausen, RR.2013.01.0014, afsnit 3.1.1, afsnit 2 
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Revisor har ligeledes fem væsentlige elementer i forhold til vurdering af going concern25. Vi vil igen 

basere vores beskrivelser nedenfor på konklusioner fra det tidligere revisionsprojekt26. 

1) Revisors pro- eller reaktive vurdering af going concern – ”revisors vurdering skal være af proak-

tiv karakter” 

2) Niveauet for revisors vurdering af going concern – ”vurderingen skal ligesom for ledelsen ske 

på aktivitetsniveau” 

3) Tidsmæssig placering af og tidshorisonten for ledelsens vurdering af going concern – ”den 

tidsmæssige placering er ikke kun udelukkende ved afgivelse af erklæringen, men også under 

planlægningen og hele revisionen. Tidshorisonten skal være den samme periode som ledelsen 

har anvendt i sin vurdering” 

4) Indholdet af revisors vurdering af going concern – revisor skal tage stilling til den af ledelsen 

udarbejdede vurdering og de anvendte forudsætninger 

5) Overbevisningskriteriet for revisors vurdering af going concern – ved overbevisningskriteriet 

kan der enten være tale om et kvalificeret sikkerheds – eller et åbenbarhedskriterium. Med 

kvalificeret sikkerhedskriterium, skal revisor have opnået en høj grad af sikkerhed for, om virk-

somheden kan fortsætte driften inden for den relevante tidshorisont. Hvad angår åbenbar-

hedskriteriet, betyder det, om virksomhedens going concern efter revisors vurdering er indly-

sende27. 

Rapportering om going concern 

Regler for revisors erklæring om going concern findes i erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 4 og 

ISA 570 om fortsat drift (going concern) især i afsnit 17-21. Erklæringsbekendtgørelsen giver ikke en 

uddybet forklaring til going concern begrebet og vurdering heraf, hvorfor vi vil tage udgangspunkt i ISA 

570. Begrebet defineres i ISA som ”Ved forudsætning om fortsat drift anses virksomheden for at kunne 

fortsætte driften i en overskuelig fremtid”28. 
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 ”Going concern (2) – revisors ansvar i relation til going concern – revisors vurdering af going concern”, Jesper 
Seehausen, RR.2009.07.0024 
26

 ”Revisionsprojekt i Revision 2 – Going concern”, Christine Foldager, Rikke Nørgaard Lund, Xinxing Zhao og Ca-
milla Høgholm Jonassen, 16. maj 2012, afsnit 5.2 
27

 ”Going concern I et retligt perspektiv, Ledelsens og revisors ansvar”, Jesper Seehausen, Thomson Reuters s. 457 
28

 ISA 570, pkt. 2 
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Konklusion og afgivelse af erklæring afhænger af, om revisor er enig i ledelsens anvendelse af forud-

sætningen, og om der er væsentlig usikkerhed. 

Af nedenstående figur fremgår, hvornår der enten skal gives supplerende oplysning eller forbehold i et 

regnskab vedrørende going concern. 

 

Figur 4 - Revisors rapportering om going concern29 
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 ”Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar – nu og i fremtiden”, Anders Bisgaard og Jesper 
Seehausen, RR.2013.01.0014, side 4 
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4 Forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger 

Der har de seneste år, som følge af finanskrisen, været meget opmærksomhed på revisors arbejde. 

Opmærksomheden er rettet mod de mange virksomheder, der er gået konkurs, hvor der blandt regn-

skabsbrugerne har været skuffende udmeldinger om revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræ-

sentant. Der er derfor blevet stillet spørgsmålstegn ved revisor som finansiel gatekeeper. I artiklen 

”Værdien af revision” diskuteres denne problemstilling.30 I artiklen kommenteres der på revisors arbej-

de og på, om revisor løfter opgaven tilfredsstillende. Det fremgår, at revisorerne løfter opgaven som 

finansiel gatekeeper tilfredsstillende efter FSR’s opfattelse. I artiklen omtales det, at utilfredsheden 

drejer sig om den forventningskløft, der ligger mellem revisor og regnskabsbruger i dag. Problemet 

ligger i, at regnskabsbruger ser en blank påtegning som en blåstempling. Udfordringen er dermed, at 

offentligheden har sin egen og for høj forventning til, hvad påtegningen lover. Det forventes, at den er 

perfekt, og ikke som det reelt er tilfældet, hvor der blot er tale om ”bestået”31. Forventningskløften er 

dog ikke udelukkende rettet mod revisionspåtegningen men vil være udgangspunkt i omverdenens 

kritik, da påtegningen er revisors primære kommunikation til regnskabsbruger. I artiklen udtales der-

med, at der er et arbejde i at få regnskabsbruger til at have bedre kendskab til revisors arbejde og 

dermed få afstemt forventninger til det arbejde, der udføres. Denne holdning bakkes op af Jesper Ko-

foed i artiklen ”Revisorer, byg bro over forventningskløften”. Han er af den overbevisning, at der i sam-

fundet og medieverdenen mangler en viden om, hvad revisors arbejde går ud på.32 

Revisorer er derfor nødt til at tage senere års kritik samt omverdenens holdninger til, hvad revisor skal 

gøre bedre, til sig. I artiklen vurderes det, at ud fra kendskab til branchen, regnskabsbruger samt de 

tidligere nævnte artikler kan revisor gøre en forskel. Revisor skal være mere synlig og udtrykke sig bed-

re. Revisor skal blive bedre til at fortælle omverdenen om det udførte arbejde. Samtidig har revisions-

branchen en generel udfordring i at tale et sprog, befolkningen kan forstå. Vi oplever i dag, at revisi-

onspåtegningen er så standardiseret og revisionsteknisk, at den kan være for svær at læse og forstå for 

mange uden revisionsmæssig baggrund. Revisionsbranchen skal lære at formulere sig mere konkret, 

specifikt og kort. På den måde kan revisor imødekomme, hvad regnskabsbrugerne forventer at se i 

påtegningen. Det er nemmere at gå denne vej end at skulle uddanne alle regnskabsbrugere, som højst 

sandsynligt vil være en umulig opgave. 
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 ”Værdien af revision”, Morten Speitzer og Charlotte Jepsen, RR.2013.02.0004, afsnit 1 og 2 
31

 ”Værdien af revision”, Morten Speitzer og Charlotte Jepsen, RR.2013.02.0004, afsnit 5 og 12 
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 ”Revisorer: Byg bro over forventningskløften”, Jesper Kofoed, RR.2012.01.0060 
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4.1  Revisors rolle og offentlighedens tillidsrepræsentant 

Med revisionspåtegningen på regnskabet giver revisor sin konklusion på, om regnskabet giver et retvi-

sende billede. Det centrale for revisor er at leve op til omverdenens forventning som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. ”Kvalitet er og skal være revisorbranchens adelsmærke, og offentligheden skal 

kunne have en berettiget forventning om fejlfrihed.”33 Revisors konklusion og det aflagte regnskab hen-

vender sig til en lang række forskellige brugere såsom aktionærer, kreditgivere, kreditorer, offentlige 

myndigheder, aktuelle og potentielle investorer mv. 

 

Figur 5 - Årsregnskabets brugere34 

Tilliden fra omverdenen forudsætter bevidstheden om høj faglighed hos revisor, og at revisors tilgang 

til arbejdet præges af professionel skepsis. Derudover stilles der krav til god revisorskik, uafhængighed, 

etik og løbende opdatering af revisors faglige viden35. Det er alt sammen vigtigt, da kravene og for-

ventningerne fra de offentlige myndigheder til revisors erklæringer hele tiden stiger, samtidig med at 

kvalitetskontrollen for branchen strammes. 

På baggrund af ovenstående citat, utilfredsheden blandt offentligheden samt de mange sager fra Revi-

sortilsynet til Revisornævnet har man hos FSR valgt at sætte et ekstra ambitiøst mål, hvor antallet af 

sager fra Revisortilsynet til Revisornævnet skal halveres i løbet af de næste tre år36. 

Kampagnen ”Synlig kvalitet” hos FSR skal forbedre kvaliteten og går blandt andet ud på, at revisions-

firmaet skal offentliggøre, hvis firmaet indbringes for Revisornævnet – det såkaldte gennemsigtigheds-

krav37. Se bilag 5 for yderligere 
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 ”Der skal være gennemsigtighed om kvaliteten af revisors arbejde”, Morten Speitzer, og Charlotte Jepsen, 
RR.2013.05.0004, afsnit 1 
34

 ”Revision og årsregnskaber, Hvem står på mål for årsregnskabet?”, FSR, 2013, side 3 
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 ”Hvidbog om fremtidens revisoruddannelse”, FSR, september 2010, side 6 
36

 ”Der skal være gennemsigtighed om kvaliteten af revisors arbejde”, Morten Speitzer, og Charlotte Jepsen, 
RR.2013.05.0004, afsnit 2 



Kapitel 4 – Forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger 

Side 30 af 125 

 

Der er hos FSR nedsat et udvalg bestående af 8 medlemmer og 2 sekretærer med følgende formål: 

”Kvalitetsudvalget skal understøtte foreningens strategiske arbejde med henblik på, at bidrage til, at 

højne kvaliteten af medlemmernes arbejde under iagttagelse af rammerne for revisors virke som of-

fentlighedens tillidsrepræsentant”.38 

Vi kan dermed konstatere, at der fra FSR’s side tages hånd om den utilfredshed og den manglende 

kvalitet, der er konstateret de seneste år. Det er vigtigt, at revisor ikke mister rollen som offentlighe-

dens tillidsrepræsentant. 

Sammenhængen mellem god revisorskik og offentlighedens tillidsrepræsentant må være, at det er op 

til efterlevelsen af den gode revisorskik at sikre, at revisors erklæringer ikke kommer i stridighed med 

basale krav som interesseneutralitet39. Forskellen kan ses i, at offentlighedens tillidsrepræsentant om-

handler revisors ansvar over for offentligheden, hvorimod revisorskik omhandler revisors adfærd ved 

selve udførelsen af opgaverne. 

4.2  Uafhængighed 

For at opfylde rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant er det vigtigt, at revisor er uafhængig. Jf. 

revisorlovens § 24 skal en revisor, der afgiver erklæringer med sikkerhed, som ikke udelukkende er 

bestemt til hvervgiverens eget brug, være uafhængig af den virksomhed, opgaven vedrører, og må ikke 

være involveret i virksomhedens beslutningstagen. For at revisor er uafhængig, er det vigtigt, at han 

opfylder kriterierne i revisorlovens §§ 24-26. 

Det essentielle for afgivelse af erklæringer med sikkerhed er dermed, at revisor er uafhængig40. Revisor 

skal både være uafhængig i opfattelse og fremtoning. Hermed menes, at revisors uafhængighed både 

skal være påviseligt og at en velinformeret tredjemand ikke skal være i tvivl om det. Revisor skal af 

samme grund altid identificere alle de trusler, der kan skabe usikkerhed om eller true uafhængigheden. 

Jf. § 24, stk. 2 må revisor ikke have direkte eller indirekte økonomisk interesse i den pågældende virk-

somhed. Hermed menes, at revisor ikke må have ejerinteresser. Revisor skal være økonomisk uaf-

hængig og dermed ubestikkelig. Yderligere må der ikke være tale om forretnings- eller ansættelses-

mæssig afhængighed eller andet eksisterende forhold til den virksomhed, opgaven vedrører, der vil 
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 http://fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202013/Gennemsigtighed 
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 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/Kvalitetsudvalget 
39

 ”Revisor regulering og rapportering”, Kim Füchsel, Peter Gath, Lars Bo Langsted og Jens Skovby, Thomson Reu-
ters, 2. udgave 
40

 ”Hvidbog om fremtidens revisoruddannelse”, FSR, september 2010, side 17 
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kunne skabe tvivl hos en velinformeret tredjemand. Som eksempel kan nævnes, at revisor ikke må 

have siddet på en vigtig post og kunne påvirke regnskabet i en virksomhed, denne skal revidere. Alle i 

revisionsvirksomheden, der er involveret i revisionen af virksomheden, hører under denne bestemmel-

se. I dette tilfælde kan der ikke afhjælpes ved brug af sikkerhedsforanstaltninger. Revisor skal være 

fagligt uafhængig og ikke lade sig påvirke. Det betyder, at revisor skal kunne gennemskue komplekse 

sammenhænge og kunne argumentere for sin vurdering af det retvisende billede. Revisor kan opleve 

konflikter med fagligt veluddannede økonomidirektører eller en stærk bestyrelsesformand. Det er der-

for vigtigt, at revisor har den personlige modenhed, styrke og evne til at kommunikere og argumentere 

for sin vurdering.41 

Yderligere er det jf. stk. 3 vigtigt, at revisor træffer nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af 

trusler mod revisionsvirksomhedens eller revisors uafhængighed herunder selvrevision, egeninteresse, 

partiskhed, nære personlige, herunder familiære, relationer eller intimidering, for at mindske eventuelle 

trusler. 

Denne del af loven sikrer mod selvrevision, eftersom det kan være svært at fastholde objektiviteten 

ved undersøgelse af egne ydelser. Egeninteresse sikrer mod, at revisors uafhængighed kan trues af 

finansielle interesser eller andre egeninteresser. Ved partiskhed menes, om revisor fremmer eller 

modvirker sin kundes stilling i fx en retssag. Der kan yderligere være trusler som nære personlige rela-

tioner, når revisors forhold til kundens medarbejdere bliver for nære, hvilket truer objektiviteten ved 

bedømmelse, da revisor kan have for stor tillid til kunden. 

Den sidste trussel er intimidering, hvor revisor kan blive skræmt til ikke at handle objektivt som følge af 

trusler eller frygt for en indflydelsesrig kunde. 

Lovgivningen og de etiske regler har til formål at skabe sikkerhed for, at revisor ikke kommer i interes-

sekonflikt mellem de krav, der stilles fra samfundet, og revisors egne personlige forhold. Revisor skal 

være objektiv og ikke forudindtaget af præferencer. Yderligere skal lovgivningen om uafhængighed 

ligeledes sikre, at en uafhængig tredjemand ikke kan have tvivl om revisors uafhængighed. 

Vi vurderer al den fokus, der er kommet på området, som forstærkende for revisorer. Med alle de til-

tag, der allerede er foretaget og i gang hos FSR, vil der ske en ændring som efter vores vurdering gav-

ner revisorerne og deres rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 
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4.3  Principal-agentteorien 

Ovenstående kapitel har belyst, hvilke overordnede krav og forventninger offentligheden og selskabers 

omverden stiller til revisoren og dennes erklæringer. Nytteværdien af revisionspåtegningen skal ses ud 

fra flere synsvinkler, da alle regnskabsbrugere, selskabsledelse, aktionærer mv. har forskellige behov. 

I større selskaber er ejerne som regel ikke involveret i den daglige drift og regnskabsudarbejdelsen eller 

måske kun i begrænset omfang. Der vil derfor være en asymmetri i informations-flowet mellem ledel-

sen og ejerne. Vi vil derfor inddrage principal-agentteorien til at kaste lys over interessekonflikten mel-

lem ledelsen og ejerne og oplyse om, hvilke krav ejerne har til revisor. 

Principal-agentteorien er helt grundlæggende en teori om delegation og ansvarlighed mellem indivi-

der. Principalen uddelegerer udførelsen af en given opgave til agenten, med det ønske, at agenten 

udfører opgaven tilfredsstillende. Principalens udfordring er endvidere, at opstille en sådan belønning, 

der kan være et ordentligt incitament for agenten til, at udføre opgaven på allerbedste vis og i over-

ensstemmelse med principalens ønsker. De fleste relationer vil kunne ses som principal-

agentrelationer. Se bilag 6 for de antagelser og typer af problemer, som er grundlæggende for teorien. 

Vi ser nedenfor principalen som ejeren og agenten som bestyrelse og direktion (herefter kaldet ledel-

sen). Ejernes mål kan være vækst i forretningen eller maksimering af udbytteudlodning, mens ledelsen 

er interesseret i at få maksimeret sin aflønning. I praksis anvendes der ofte en incitamentsaflønning, 

hvor ledelsens aflønning/bonusordning afhænger af opnåelse af et fastsat mål, fx resultat over en vis 

størrelse. 

Årsrapporten kan være grundlag for disse aflønningsformer. Ledelsen kan dermed have incitament til, 

at regnskabet opfylder disse forudsætninger. Revisor er ejerens kontrollant af den af ledelsen udarbej-

dede årsrapport. Ejeren har derfor forventninger om, at revisor opdager skjulte handlinger, som mod-

strider hans mål42. 
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Revisor er i Danmark valgt af ejerne på generalforsamlingen, og der vil derfor være tale om en model 

med én principal (ejeren) og to agenter (ledelsen og revisor). I større selskaber i Danmark vil der som 

regel være en todelt ledelsesstruktur med både bestyrelse og direktion, illustreret i nedenstående fi-

gur. Dette medfører et ekstra principal-agent-niveau med tilsvarende ræsonnementer43. Nedenfor ses 

de to led samlet. 

 

Figur 8 - To leddet ledelsesstruktur for aktieselskaber44 

Det er vigtigt for revisor og revisorbranchen generelt, at ejerne har tillid til, at revisor udfører sit arbej-

de med professionel skepsis, objektivitet og fornøden omhu. Ejeren må ikke have mistanke til, at ledel-

sen og revisoren indgår en alliance, hvor de to agenter foretager skjulte handlinger sammen. Ejeren 

skal have tillid til, at revisor udfører sit arbejde med den kvalitet, der kan forventes. Her kan krav og 

lovgivning på offentlighedens tillidsrepræsentant, herunder god revisorskik og uafhængighed, være 

med til at forebygge denne risiko. 

Vores vurdering er, at der ikke kan ses så firkantet på det i virkeligheden, som modellen lægger op til. 

Ledelsen vil ikke altid følge sine egne interesser til skade for ejerne. Der er vi som mennesker mere 

fællesskabsbevidste og ikke altid villige til at løbe denne risiko. Der er nogen, ligesom vi har kunnet se i 

de opstået svindelsager, der vil følge sine egne interesser på ét tidspunkt. Vores overbevisning er dog, 

at en ansat CFO oftest vil bestræbe sig på at gøre det bedste for virksomheden og dermed i ejernes 

interesser.
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5 Internationale tiltag 

De senere år er det blevet mere og mere klart, at der eksisterer en forventningskløft mellem revisions-

branchen og offentligheden, herunder regnskabsbrugerne. Samtidig er revisors vurdering af årsregn-

skabet kun blevet vigtigere for regnskabslæser gennem årene. Man har internationalt konstateret, at 

den standardiserede revisionspåtegning skal forbedres i forhold til informationsværdi over for regn-

skabsbruger45. 

FSR anerkender, at det kan være vanskeligt at forstå, at en virksomhed kan gå ned kort efter, at regn-

skabet er aflagt med en blank påtegning46. 

FSR er, ligesom IAASB og mange andre, af den mening, at der skal handles og foretages ændringer i 

revisors rapportering. Målet med projektet er at skabe en større kommunikationsværdi og relevans af 

revisors rapportering. Vores forhåbning er endvidere, at det samtidig vil mindske den store forvent-

ningskløft, der er i dag. Der er bl.a. i USA, Storbritannien og Europa igangsat nye tiltag for at forbedre 

kvaliteten af revisors arbejde og værdien af revisors rapportering. Nedenfor vil vi først se på det nye ED 

vedrørende revisionspåtegningen fra IAASB og dets indhold. Derefter vil vi kigge på, hvad EU-

Kommissionens forslag til forordningens artikel 22 indeholder, som ikke i forvejen er omfattet af 

IAASB’s ED. Til sidst vil vi komme ind på de tiltag, der er gjort i Storbritannien, og som allerede er af-

prøvet af enkelte virksomheder. 

5.1  IAASB – baggrund for undersøgelser 

I 2006 påbegyndte IAASB og the Auditing Standards Board i the American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) et fælles initiativ omhandlende revisors vurdering af finansielle oplysninger samt 

regnskabsbrugers opfattelse af den standardiserede revisionspåtegning 47. AICPA er revisorforeningen i 

USA. 

IAASB er en uafhængig standardudstedende organisation. IAASB tjener den offentlige interesse ved at 

højne kvaliteten af de internationale standarder inden for revision og andre relaterede standarder. 

Derudover søger organisationen at fremme konvergensen mellem internationale og nationale revisi-
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ons- og kvalitetssikringssystemer. Dermed er IAASB med til at øge kvaliteten og sammenhængen glo-

balt og styrke regnskabsbrugerens og offentlighedens tillid til revision48. 

IAASB fastsætter som tidligere nævnt ISA’erne og de internationale kvalitetskontrolstandarder (ISQC) 

og er et udvalg under den internationale revisorsammenslutning IFAC. 

I maj – september 2009 foretog IAASB og AICPA en fælles international akademisk undersøgelse om 

regnskabsbrugeres opfattelse af den standardiserede revisionspåtegning. På baggrund af undersøgel-

sen udarbejdede IAASB ”Consultation Paper, Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Opti-

ons for Change”. Consultation Paper indeholdt resultater fra undersøgelsen og input fra IAASB’s dialog 

med interessenter over hele verden og udarbejdede løsningsmuligheder i lyset af den modtagne feed-

back og anden national udvikling49. Consultation Paper blev udsendt i maj 2011. 

Målene med Consultation Paper var at fastsætte, om der er et fællessyn blandt key users og andre 

med interesse i den finansielle rapportering omkring brugbarheden og relevansen af revisionspåteg-

ningen. Yderligere var der brug for en forventningsafstemning samt et behov for at øge kvaliteten, 

relevansen og værdien af revisors rapportering. Det var tydeligt, at det ikke var muligt at fortsætte 

uændret. Der var et klart behov for at revisor skulle skabe en større gennemsigtighed omkring væsent-

lige forhold i årsregnskabet og en mere individuel påtegning. IAASB har vurderet, at det er nødvendigt 

med en større ændring nu, og ikke gradvist over tid, for at kunne imødekomme det aktuelle ønske fra 

regnskabsbrugerne50. 

I juni 2012 udsendte IAASB ”Invitation to Comment (ITC), Improving the Auditors Report”, hvori IAASB 

efterspurgte, hvad og hvordan der skulle ændres i den fremtidige revisionspåtegning. ITC’en var åben 

for offentlighedens kommentarer frem til 8. oktober 2012. 

IAASB’s undersøgelse blev blandt andet understøttet af EU-Kommissionen, The U.S. Public Company 

Accounting Oversight Board (PCAOB) og The U.K. Financial Reporting Council (FRC). 
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IAASB foreslog en række forbedringer i sin ITC rapport, som organisationen mener, kan formidles in-

ternationalt: 

 Indførsel af ”Auditor Commentary” afsnit 

 Indførsel af ”Going Concern” afsnit 

 Indførsel af ”Other Information” afsnit 

 Fremtrædende placering af revisors udtalelse og anden virksomhedsspecifikke oplysninger i revi-

sionspåtegningen 

 Yderligere forslag til at skabe gennemsigtighed om den udførte revision og klarlægge de respek-

tive ansvarsområder for revisor, ledelse og den øverste ledelse. 

ITC’en indeholdt i alt 18 spørgsmål, som var delt ud på ovenstående fem hovedgrupper. Der var samti-

dig lagt op til den rækkefølge, der skal gælde for de enkelte afsnit i den fremtidige revisionspåtegning. 

Yderligere har der været tre globale rundbordsmøder, hvor feedback på ITC’en var på dagsordenen. 

IAASB har forsøgt at imødekomme svarene på ITC’en og udgav ”Exposure Draft, Reporting on Audited 

Financial Statements: Proposed new and revised international standards on auditing (ISAs)” (herefter 

kaldt ED) i juni 2013. Heraf fremgår forbedringsforslag til standarderne og et illustrativt eksempel til 

den fremtidige revisionspåtegning. I ED’et er der taget højde for de ønsker fra regnskabsbrugere, revi-

sorer, tilsynsmyndigheder mv., som fremgik af resultatet fra ITC’en. 

5.1.1 Tidligere foretaget empirisk analyse 

Kandidatafhandlingen ”En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning ”af Mads 

Fromholt Poulsen og Lasse Rosenborg Petersen, der blev afleveret den 17. maj 2013, omhandler ITC’en 

samt de modtagne svar pr. 2. november 2012. Afhandlingen havde derfor ikke taget udgangspunkt i 

det senere ED. 

Vi er opmærksomme på, at fokus i den afhandling var på Auditor Commentary, Going Concern og væ-

sentlige usikkerheder. Vores analyse går primært på de samme områder, hvorfor vi ikke vil komme ind 

på spørgsmål, som er fravalgt i afhandlingen af 17. maj. 
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Af de indkomne svar hos IAASB, der blev behandlet i afhandlingen, udgjorde fordelingen hhv. revisorer 

18 %, foreninger 51 % og eksterne interessenter 31 % 51. 

Auditor Commentary 

Ud fra deres analyse af besvarelserne kan det udledes, at 50 % af respondenterne var overvejende 

negativt indstillet overfor Auditor Commentary, mens 47 % var positive. Hos de resterende responden-

ter var det ikke muligt at udlede en klar holdning52. 

De positive svar går ud på, at oplysningerne vil styrke tiltroen og tilliden til revisor og dermed formind-

ske forståelses- og forventningskløften. Oplysningerne giver regnskabsbruger en bedre fornemmelse 

af, hvordan revisor opfylder det professionelle ansvar, bedre forståelse af revisors konklusion og kvali-

teten af den underliggende revision. Herudover er det en hjælp til at navigere i komplekse regnskaber, 

og giver større åbenhed og gennemsigtighed samt et grundlag for en bedre dialog mellem revisor og 

ledelsen. 

Holdninger fra de respondenter, der er negative overfor indførslen af dette afsnit, skyldes primært en 

frygt for, at afsnittet slører rolle- og ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelsen samt et behov for 

at bevare revisors uafhængige og objektive rolle. Endvidere vurderes, at gennemsigtigheden ved revi-

sionspåtegningen bliver sløret, og revisor vil risikere at blive kilde til original information i regnskabet. 

Going concern-forudsætningen 

Ud fra analyse af besvarelserne i afhandlingen af den 17. maj kan det udledes, at 47 % var overvejende 

negative over for revisors eksplicitte erklæring af ledelsens going concern-vurdering, og 44 % var posi-

tivt indstillet herfor. Hos de resterende respondenter var det ikke muligt at udlede en klar holdning53. 

Respondenter med overvejende positiv holdning vurderer, at det vil styrke troværdigheden af ledel-

sens såvel som revisors konklusion og give et signalement om, at revisor har gennemgået og stillet 

spørgsmål ved ledelsens vurderinger, hvilket kan medføre formindskelse af forventningskløft og større 

gennemsigtighed samt styrkelse af ledelsens going concern-vurdering. De positivt svarende foreninger 

påpeger samtidig, at det skal sikres, at revisor ikke bliver original kilde til information i årsregnskabet. 
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For at sikre dette skal der først indføres bestemte krav til ledelsens beskrivelse af dennes vurdering af 

going concern-forudsætningen, således at revisor vil stå stærkere overfor at kommentere på den af 

ledelsen foretagne vurdering. Dette synspunkt deles endvidere af fem positive revisorer. 

De respondenter, der er negative overfor afsnittet, er ligeledes bekymret for, at revisor bliver original 

kilde og vurderer, at det er ledelsens ansvar at foretage disse vurderinger. Det vil kunne skabe en usik-

kerhed om rolle- og ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelsen. Udtalelsen vil risikere at blive vur-

deret som en garanti for den fortsatte drift fra revisors side og derved ende med at skabe større for-

ventningskløft og større risiko for retssager mod revisor. Desuden tilfører afsnittet mere standardtekst 

til påtegningen. 

Væsentlige usikkerheder 

Hvad angår området ”revisors udtalelse omkring vurderingen af væsentlige usikkerheder”, er 21 % af 

respondenterne overvejende positive og 50 % overvejende negative. Det er i store træk foreninger og 

eksterne regnskabsbrugere, der er tilhængere af dette forslag med den forventning, at oplysninger i 

revisionspåtegningen vil være nyttige og informative. De, der er modvillige, kan forklares med, at det 

ikke er revisors ansvar at udtale sig om væsentlige usikkerheder. Det er og skal være ledelsens ansvar. 

Det er vigtigt, at påtegningen ikke munder ud i information overload. Revisor skal, som nævnt ovenfor, 

ikke være kilde til original information. Yderligere er man bange for, at beskrivelserne vil kunne misfor-

stås af regnskabsbruger54. 

Ud over ovenstående muligheder og problemstillinger har mange respondenter udtrykt bekymring om, 

at afsnittene med tiden vil ende som standardtekster igen. Der var en generel enighed om behov for 

mere information, dog var der uenighed om, hvor denne information skal komme fra.55 

Revisorers og foreningers uenighed om forslagene kan forklares med, at de mener, at den forslåede 

nye information allerede indirekte er indeholdt i revisionspåtegningen og årsregnskabet som helhed i 

dag. Afhandlingens analyse indikerer, at IAASB bør ændre kravene til ledelsens oplysninger, beretnin-

ger og vurdering i årsregnskabet56. 
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5.2  Tiltag fra IAASB 

I juni 2013 udkom det tidligere omtalte ED fra IAASB på den fremtidige revisionspåtegning med tilhø-

rende tilretninger af relevante standarder og ny standard i forbindelse med de nye Key Audit Matters 

(herefter KAM). Begrebet KAM erstatter den tidligere anvendte ”Audit Commentary” i ITC’en grundet 

yderligere præcisering efterfølgende. 

Blandt de tilrettede standarder kan nævnes følgende: 

 ISA 700 ”Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab” 

 Revideret til at indeholde nye krævede rapporteringselementer og til at illustrere eksempler på 

disse i revisionspåtegningen 

 ISA 260 ”Kommunikation med den øverste ledelse” 

 Ændringer til revisors kommunikation med den øverste ledelse, herunder foreslået kommunika-

tion om betydelige risici identificeret af revisor i lyset af den nye ISA 701 

 ISA 570 ”Going concern” 

 Ændring i rapporteringskravene omkring going concern og til at illustrere forskellige eksempler 

til brug i revisionspåtegningen 

 ISA 705 ”Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisor erklæring” 

 Ændringen skal tydeliggøre ændringerne i ISA 700, og hvordan disse påvirkes når revisor aflæg-

ger påtegning med modifikationer, samt illustrere eksempler herfor 

 ISA 706 ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysnin-

ger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring” 

 Afklarer forholdet mellem supplerende oplysninger, andre forhold og KAM. 

Herudover er der udarbejdet en ny standard: 

 ISA 701 “Communicating KAM in the independent Auditor’s Report” 

 En ny standard bestående af krav og vejledninger til hjælp for revisor, når denne skal beslutte og 

kommunikere KAM. KAM er blandt de forhold, der er kommunikeret med den øverste ledelse og 

skal oplyses i revisionspåtegningen i årsrapporten. Dette gælder kun for børsnoterede selskaber. 

ED’et og de tilhørende standarder var åbne for kommentarer frem til den 22. november 2013. 

Vi går i dybden med forslagene i efterfølgende afsnit, hvor dette måtte være relevant. 
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Som fastslået af IAASB57 bliver revisionspåtegningen værdsat, men når det er sagt, er der et stort ønske 

om ændringer til den, da den er for standardiseret og ikke tilstrækkelig informativ. Regnskabsbruger 

ønsker, at indholdet i revisionspåtegningen består af mere relevant information baseret på den udførte 

revision. 

Dem, der primært vil få glæde af IAASB’s arbejde med den fremtidige revisionspåtegning, er investorer, 

analytikere og andre brugere af revisionspåtegningen. 

Revisionspåtegningen er produktet af revisors arbejde til regnskabsbrugerne. IAASB er derfor af den 

opfattelse, at ændringer i revisionspåtegningen vil medføre en større værdi og bedre kvalitet af revi-

sors arbejde samt brugernes opfattelse af samme. Dette må være med til at øge regnskabsbrugerens 

tillid til revisor og de finansielle rapporteringer, hvilket selvfølgelig også er i offentlighedens interesse58. 

IAASB forventer som følge af ændringerne i ISA’erne en større transparens, en større opmærksomhed 

på den finansielle rapportering fra ledelsens side, en øgning af revisors professionelle skepsis samt 

bedre kommunikation mellem revisor og ledelse om de nøgleområder inden for revisionen, der vil blive 

rapporteret i revisionspåtegningen59. 

I bilag 7 vises et eksempel på den fremtidige revisionspåtegning, der er et resultat af forslagene fra 

IAASB i ED’et samt forslag til den fremtidige form. 

Som det fremgår af eksemplet, har man valgt at starte med konklusionen. Dette er valgt for at få det 

frem, der er vigtigst for regnskabsbruger men samtidig for at oplyse, at alle forholdene nedenfor ikke 

vil kunne ændre på konklusionen. Yderligere er der i påtegningen eksempler på, hvordan KAM kan se 

ud. Oplægget er dog ikke udtømmende for, hvad der kan være KAM. Eksemplerne er blot til inspirati-

on. 

Der er lagt op til, at going concern fremadrettet altid skal omtales, også selvom der ikke er usikkerhed 

om den fortsatte drift ved regnskabsaflæggelsen. Der er ligeledes vist et eksempel på, hvordan beskri-

velsen af going concern kan se ud, når der er tale om going concern. Herefter er der givet mulighed for 

at udelade enkelte standardafsnit i revisionspåtegningen. Vi vil nedenfor komme nærmere ind på afsnit 
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om KAM, going concern, udtalelsen om revisors uafhængighed, rapportering af andre informationer 

samt den forbedrede beskrivelse af revisors ansvar. 

5.2.1 Forbedringer i ED’et i forhold til ITC’en. 

Groft set har svarene til ITC’en indikeret en stærk international støtte til IAASB’s foreslåede ændringer 

til revisionspåtegningen, dog er der meget forskellige meninger om, hvordan man bedst kan gennem-

føre disse ændringer. 

IAASB mener, at de, baseret på ITC’en og de modtagne tilbagemeldinger, har fundet en passende ret-

ning med ED’et og foretaget vigtige tiltag, som skal imødekomme synspunkter og efterspørgsel i tilba-

gemeldingerne. Respondenter er velkomne til at ytre alle synspunkter omkring ED’et samt de tilrettede 

og den nye ISA. 

Da svarene til ITC’en er blevet analyseret i kandidatafhandlingen af den 17. maj og kort belyst ovenfor, 

vil vi herefter kort liste de væsentligste forskelle i ED’et i forhold til ITC’en. 

 Revisors rapportering omkring KAM er ændret fra at være et krav hos ”public interest entities” 

(PIEs) til børsnoterede virksomheder, da man anerkendte udfordringen med en international de-

finition af PIEs. 

 En eksplicit erklæring omkring at revisor er uafhængig af virksomheden og har opfyldt øvrige re-

levante etiske ansvar. Der skal her offentliggøres kilde(r) af de krav, der skal efterleves. Dette er 

med til at forbedre revisors erklæring om overholdelse af de etiske krav, herunder uafhængig-

hed. 

 For børsnoterede selskaber skal den opgaveansvarlige partners navn offentliggøres i påtegnin-

gen, dog med en ”harm’s way exemption”. Dette forbedrer forslag om offentliggørelse af den 

opgaveansvarlige partner af alle virksomheder i ITC’en. 

 Foretrukne instruktioner og placering af de krævede elementer i revisors rapportering er frem-

hævet i illustrative eksempler. Specifikke instruktioner om opstilling er ikke påkrævet. 
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Yderligere er der vigtige forbedringer, som stort set svarer til forbedringerne i ITC. Vi kommer kort ind 

på dem nedenfor: 

 Fremtrædende placering af revisors konklusion og andre virksomhedsspecifikke oplysninger i re-

visionspåtegningen 

 Revisors rapportering om going concern indeholdende en konklusion vedrørende ledelsens brug 

af going concern, og om dette kan anses for hensigtsmæssigt, samt om der er identificeret væ-

sentlige usikkerheder, der kan kaste betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte som 

en going concern 

 Revisors rapportering om andre oplysninger – Denne indgår i ISA 720, der endnu ikke er færdig-

udarbejdet og derfor ikke en del af vores opgave 

 Forbedret beskrivelse af revisors ansvar og centrale områder ved revisionen. ISA 700 er tilpasset, 

således at ansvarsbeskrivelsen både kan stå i revisionspåtegningen eller nu – som en ny mulig-

hed – på revisorfirmaets hjemmeside. Såfremt det skrives på hjemmesiden, skal det ikke indgå i 

revisionspåtegningen. Hermed fjernes en del af den tunge standardtekst i påtegningen, som ikke 

skaber værdi for regnskabsbruger. 

5.2.2 Key Audit Matters 

IAASB er enige med respondenterne til ITC’et i, at det er vigtigt at undgå forvirring om ansvarsfordeling 

hos revisor, ledelse og den øverste ledelse. IAASB mener dog, at de har tilpasset ED’et, således dette 

undgås, og at ændringerne samtidig vil medvirke til, at revisionspåtegningen giver nyttig information til 

regnskabsbruger. 

Målet med at indføre KAM-afsnittet og ISA 701 er at fastlægge de væsentligste revisionsmæssige for-

hold og kommunikere disse i revisionspåtegningen. KAM defineres som forhold, der efter revisors pro-

fessionelle vurdering, er af størst betydning i revisionen af årsregnskabet for det aktuelle regnskabsår. 

Vigtige forhold er valgt ud fra forhold kommunikeret med den øverste ledelse, jf. punkt. 7 i ISA 70160. 

IAASB forventer, at forslaget ikke alene hjælper regnskabsbruger med at forstå de vigtigste forhold i 

årsrapporten, men også giver denne en bedre forståelse af virksomheden og de områder, der er af 

væsentlig betydning for ledelsesmæssig vurdering. Desuden er forventningen, at informationerne vil 
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give regnskabsbruger grundlag for yderligere dialog med den øverste ledelse om specifikke forhold 

vedrørende virksomheden og det reviderede regnskab61. 

Fastsættelse af KAM 

Der har været mange drøftelser om, hvordan KAM skal fastsættes. Det er IAASB’s vurdering, at forhol-

dene skal udvælges af revisor ud fra dennes professionelle vurdering62. Afsnit 8 i ISA 701 fastlægger 

udvælgelse af KAM. Det fremgår, at revisor skal tage hensyn til væsentlige områder, der har fanget 

revisors opmærksomhed under revisionen, herunder: 

 Områder identificeret som væsentlige risici i overensstemmelse med ISA 315 (revised) eller in-

volverer betydelig vurdering fra revisor 

 Områder, hvor revisor er stødt på væsentlige vanskeligheder under revisionen, herunder i for-

bindelse med opnåelsen af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

 Omstændigheder konstateret under revisionen, der krævede betydelige ændringer i revisors 

planlagte arbejde, herunder som følge af identifikation af væsentlige mangler i de interne kon-

troller 

Det overordnede fokus, for at hjælpe revisor med fastlæggelsen er, at revisor skal se på områder med 

behov for signifikant opmærksomhed, samt de områder af størst betydning for revisionen. Yderligere 

fremgik det af svarene på ITC’en, at der var behov for passende vejledning vedrørende det at under-

støtte revisorerne tilstrækkeligt i deres beslutningsproces og fremme sammenhængen i revisionspå-

tegningen mellem lignende virksomheder63. 

Som det fremgår af definitionen, skal KAM alene omfatte forhold, som er for den gældende periode. 

Kommunikation af KAM 

Jf. ISA 701 afsnit 9 skal afsnittet fremgå separat i revisionspåtegningen under overskriften ”Key Audit 

Matters”. 
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KAM skal – ud over selve forholdene – indeholde følgende64: 

 KAM er valgt ud fra revisors professionelle dømmekraft, samt hvad der i revisionen af årsregn-

skabet er vurderet af størst betydning 

 KAM er valgt ud fra forhold, der er kommunikeret med den øverste ledelse. Det er dog ikke hen-

sigten, at afsnittet skal indeholde alle forhold, der er kommunikeret med ledelsen 

 Revisors procedurer relateret til disse forhold er udformet på bagrund af revisionen af årsregn-

skabet som en helhed 

 Revisors konklusion på årsregnskabet er indsat øverst i revisionspåtegningen og er derved ikke 

påvirket af KAM-forholdene. Revisor udtrykker således ikke en konklusion om disse individuelle 

forhold. 

Afsnit 10 er tilstrækkelig principbaseret. Her får revisor frihed til selv at vælge, hvilke KAM, der skal 

rapporteres i den enkelte virksomheds påtegning65. 

IAASB mener, i overensstemmelse med de eksempler der indgår i ITC’en, at det vil være nyttigt at hen-

vise til, hvor de enkelte KAM fremgår i regnskabet, såfremt det er en del af det oplyste i årsrapporten. 

Herved vil man både kunne oplyse regnskabsbruger om ledelsens og revisors perspektiver på det en-

kelte forhold. Det er vigtigt, at det ikke blot bliver en henvisning uden videre kontekst. For at skabe 

yderligere værdi for regnskabsbruger skal revisor skrive, hvorfor netop denne er udvalgt som KAM for 

virksomheden66. 

IAASB finder det vigtigt, at revisor har fleksibilitet omkring indholdet. Det er vigtigt, at den information, 

der fremgår, ikke fremstår mangelfuld og ikke får regnskabsbruger til at underminere det arbejde, revi-

sor rent faktisk har udført. Det er derfor op til revisor at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at 

forklare baggrunden for valg af en KAM og dens virkning på revisionen eller i stedet skrive om de fore-

tagne revisionshandlinger67. 

ISA 701, afsnit A30 – A43 repræsenterer en vejledning til at understøtte revisors professionelle vurde-

ring af art og omfang af en individuel KAM-beskrivelse, herunder kvaliteten og hensigtsmæssigheden, 

                                                           
64

 Exposure Draft, Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised international standards 
on auditing (ISA’s) side 86 
65

 “Exposure Draft, Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised international standards 
on auditing (ISA’s)”, IAASB, side 21 
66

 Exposure Draft, Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised international standards 
on auditing (ISA’s) side 21+86 
67

 Exposure Draft, Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised international standards 
on auditing (ISA’s) side 21 



Kapitel 5 – Internationale undersøgelser 

Side 45 af 125 

 

samt hvorvidt det er nødvendigt at beskrive effekten af en KAM i revisionen. Nedenfor fremgår kort, 

hvad A30 – A43 indeholder68: 

 Aspekter som en revisor inkluderer for at muliggøre en virksomhedsspecifik beskrivelse af KAM. 

Disse kan bl.a. være forklaring af faktorer, der kan have påvirket revisors risikovurdering, revisors 

tilgang til sagen eller de vigtigste forhold, der er kommunikeret med den øverste ledelse 

 Hvordan faktorer og vejledning kan hjælpe revisor i forbindelse med forberedelse af beskrivelsen 

omkring KAM 

 Udfordringer i at kommunikere KAM, fx i forhold til centrale revisionsmæssige forhold der vurde-

res mere følsomme, herunder KAM relateret til besvigelsesrisici, væsentlige mangler i den inter-

ne kontrol, eller når revisor kan finde det nødvendigt at give yderligere oplysninger om virksom-

heden 

 Potentielle metoder til at beskrive virkningen af KAM ved revisionen, der kan omfatte en kort 

oversigt over procedurer, revisors tilgang eller angivelse af revisors procedurers resultat 

 Hvordan beskrivelsen af KAM kan blive påvirket af arten og omfanget af virksomhedens oplys-

ninger i årsregnskabet. 

Forbehold og supplerende oplysninger 

I ISA 706, ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger 

vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring”, foreslår IAASB ikke ændrin-

ger til de underliggende begreber og definitioner. IAASB kommer dog med følgende præciseringer i 

den foreslåede ISA 706 (Revised)69: 

 Forklaring af forholdet mellem foreslåede ISA 701 og foreslåede ISA 706 (Revised) 

 Præcisering af at revisorerne ikke skal bruge ISA 706 (Revised) til forhold, der er bestemt til at 

være KAM i overensstemmelse med foreslåede ISA 701 (Revised) 

 Sikre brugernes forståelse af forskellen mellem KAM og forhold i ISA 706 (Revised), blandt andet 

ved brug af overskuelige overskrifter og tydeliggørelse af at forhold vedr. ISA 706 (Revised) er 

separat fra KAM 

 Giv yderligere vejledning om KAM-afsnittet samt forhold vedrørende ISA 706 (Revised) 
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IAASB er klar over, at ISA 706 er mest anvendt til at fremhæve væsentlig usikkerhed om going concern, 

hvilket bliver en del af den ny bestemmelse med indførelse af separate afsnit omkring going concern. 

Forventningen er derfor, at man fremadrettet vil se færre supplerende oplysninger. Man forventer 

ligeledes som følge af KAM-afsnittet, at ISA 706 sjældnere vil blive anvendt. En undtagelse hertil er, når 

ISA og anden lovregulering kræver andet. Feedback fra nationale standardsættere har givet udtryk for 

samme synspunkt70. 

Forhold, der hører under ISA 705 ”Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæ-

ring”, og eksistensen af en væsentlig usikkerhed knyttet til begivenheder eller forhold, der kan skabe 

betydelig tvivl om virksomhedens going concern (forbehold), er i deres natur væsentlig for revision. 

Dog skal forhold af denne type ikke omtales i afsnittet KAM men i overensstemmelse med den relevan-

te ISA. Yderligere skal der være en reference ved forbehold eller going concern-usikkerhed i det indle-

dende KAM-afsnit. 

Ingen KAM at rapportere om 

IAASB anerkender, at der kan være tale om et selskab uden aktivitet, hvor der ikke vil være væsentlige 

forhold eller forhold af større betydning. Der er her udarbejdet en standardtekst i afsnit A48 i ISA 701, 

hvori det fremgår, at der ikke har været noget forhold at rapportere om i revisionspåtegningen. Endvi-

dere skal revisor drøfte det med revisionsfirmaets kvalitetskontrol og kommunikere konklusionen til 

den øverste ledelse. Det forventes, at revisor i disse tilfælde vil få genovervejet sin stillingtagen, inden 

det endelige regnskab aflægges71. 

Det er vores vurdering, at ovenstående situation vil opstå yderst sjældent, da KAM gælder for børsno-

terede virksomheder, som sjældent vil være uden aktivitet. Vi vil derfor ikke komme nærmere ind på 

dette i nærværende afhandling. 
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Dokumentationen af KAM 

Revisor skal kunne dokumentere de udvalgte KAM. Yderligere skal revisor dokumentere, hvordan disse 

er udvalgt på baggrund af den professionelle dømmekraft, der er anvendt i fastsættelsen af disse samt 

ud fra sin kommunikation med ledelsen. Dokumentationen skal ske i henhold til ISA 230. 

Vi vil ikke komme yderligere ind på krav til dokumentation i nærværende afhandling. 

Forholdet mellem KAM og kommunikationen med den øverste ledelse 

Når KAM udvælges af revisor, skal disse kommunikeres med den øverste ledelse. Denne tilpasning er 

den væsentligste ændring, der er kommet i den foreslåede ISA 260 (Revised) i forbindelse med indfør-

sel af ISA 701 om KAM. I afsnit 15 i den foreslåede ISA 260 (Revised) fremgår det, at revisor skal kom-

munikere med den øverste ledelse om planlagt omfang og tidsrammer for revisionen, herefter tilføres 

som noget nyt:  

”which includes communicating about the significant risks identified by the auditor”72 

IAASB er klar over, at revisor formentlig allerede drøfter disse forhold med den øverste ledelse, da 

revision udført i overensstemmelse med ISA’er er baseret på risikoanalyser, hvor væsentlige risici er 

fundamentale. IAASB pointerer dog samtidig, at de ikke mener, at det vil skade at indføre ovenstående 

sætning – tværtimod vil det kunne forbedre kvaliteten af revisionen. Yderligere ses det som en effektiv 

tovejskommunikation mellem den øverste ledelse og revisor og vil samtidig give den øverste ledelse et 

bedre indblik i revisors fokusområder73. 

For yderligere regulering mellem ISA 701 og foreslåede ISA 260 (Revised) se bilag 8. 

Illustrative eksempler af KAM 

IAASB har i deres ED givet fire illustrative eksempler på KAM og udformningen af disse74. De fire ek-

sempler ses nedenfor. Vi vil kommentere eksemplerne og slutte af med hvordan KAM efter vores op-

fattelse bør udformes. 
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“Goodwill 

Under IFRSs, the Group is required to annually test the amount of goodwill for impairment. This annual 

impairment test was significant to our audit because the assessment process is complex and highly 

judgmental and is based on assumptions that are affected by expected future market or economic con-

ditions, particularly those in [Countries X and Y]. As a result, our audit procedures included, among oth-

ers, using a valuation expert to assist us in evaluating the assumptions and methodologies used by the 

Group, in particular those relating to the forecasted revenue growth and profit margins for [name of 

business lines]. We also focused on the adequacy of the Group’s disclosures about those assumptions to 

which the outcome of the impairment test is most sensitive, that is, those that have the most significant 

effect on the determination of the recoverable amount of goodwill. The Group’s disclosures about 

goodwill are included in Note 3, which specifically explains that small changes in the key assumptions 

used could give rise to an impairment of the goodwill balance in the future.” 

Ovenstående eksempel indeholder dermed en beskrivelse af revisionshandlinger, og årsagen til hvorfor 

denne er valgt som KAM samt forklaring af nedskrivningstest af den indregnede værdi af goodwill. Det 

fremgår ikke, hvad der så kom ud af disse revisionshandlinger, der henvises i stedet til noten. 

Det gode - ved at der ikke gives nogen konklusion i forhold til revisionen – er, at man dermed ikke risi-

kerer, at regnskabsbruger vil se det som en stykvis konklusion. I stedet er regnskabsbruger blot blevet 

oplyst om revisors handlinger under revisionen og dermed har man styrket troværdigheden af den 

indregnede goodwill i årsregnskabet. Vores bekymring er, at dette eksempel vil risikere at blive en ny 

standardtekst med få tilretninger i de enkelte virksomheder, og spørgsmålet er så, om det for regn-

skabsbruger vil skabe den tiltænkte værdi og på sigt overhovedet blive læst. 

“Valuation of Financial Instruments 

The Group’s disclosures about its structured financial instruments are included in Note 5. The Group’s 

investments in structured financial instruments represent [x%] of the total amount of its financial in-

struments. Because the valuation of the Group’s structured financial instruments is not based on quot-

ed prices in active markets, there is significant measurement uncertainty involved in this valuation. As a 

result, the valuation of these instruments was significant to our audit. The Group has determined it is 

necessary to use an entity-developed model to value these instruments, due to their unique structure 

and terms. We challenged management’s rationale for using an entity-developed model, and discussed 

this with [those charged with governance], and we concluded the use of such a model was appropriate. 

Our audit procedures also included, among others, testing management’s controls related to the devel-
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opment and calibration of the model and confirming that management had determined it was not nec-

essary to make any adjustments to the output of the model to reflect the assumptions that marketplace 

participants would use in similar circumstances.” 

Dette eksempel indleder med at henvise til noten, hvori forholdet er beskrevet. Herefter oplyses, hvor 

stor en procentdel af virksomhedens finansielle instrumenter der er struktureret, usikkerheden i vær-

dien og baggrunden, årsag til udvælgelsen, anvendt værdiansættelsesmetode og test af samme samt 

anvendte revisionshandlinger i forbindelse hermed. Yderligere afsluttes med revisors vurdering. 

Vi vurderer, at det er relevant, at der som det første henvises til noten, hvilket tydeliggør kilden til den 

originale information om regnskabsposten. Vi vurderer, at det er værdiskabende at få belyst valg af 

anvendte revisionshandlinger og resultat heraf. Vi mener ikke, at der i KAM skal indgå stykvise konklu-

sioner men vurderer, at ovenstående blot oplyser regnskabsbruger om, hvad der kom ud af revisors 

revisionshandlinger og dennes vurdering af opgørelsesmetoden. Vi finder beskrivelsen hensigtsmæssig, 

da den ikke skaber usikkerhed over for bruger om, hvorvidt værdien vurderes at være indregnet, som 

den bør. 

“Acquisition of XYZ Business 

As described in Note 2, in December 20X1, the Group completed the acquisition of XYZ Business. XYZ 

Business was a division of a large private company. As of December 31, 20X1, the Group has completed 

the initial acquisition accounting on a preliminary basis. The Group will finalize the initial acquisition 

accounting during 20X2, and the amounts recorded as of December 31, 20X1 could change. We focused 

on this transaction because it is material to the consolidated financial statements as a whole and the 

fact that values had not previously been assigned to the division as a standalone operation. In addition, 

determining the assumptions that underlie the initial acquisition accounting and the useful lives associ-

ated with the acquired intangible assets involves significant management judgment given the nature of 

the [name of industry].” 

Ovenstående eksempel indleder igen med at henvise til noten i årsregnskabet. Herefter oplyses der om 

opkøb af en afdeling i en stor privat virksomhed, hvilket er indregnet i bogholderiet på et foreløbigt 

grundlag, dog oplyses det ikke hvilket grundlag, samt at der i det kommende år kan komme ændringer 

til de bogførte beløb. 

Dette eksempel giver efter vores vurdering ikke en merværdi til regnskabsbruger, idet der ikke fremgår 

nyttig information til brug for regnskabslæserens forståelse af revisionen på dette område. Vores be-
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kymring er, at det vil skabe større usikkerhed og efterlade flere spørgsmål hos regnskabsbruger end det 

vil gavne. 

“Revenue Recognition Relating to Long-Term Contracts 

The terms and conditions of the Group’s long-term contracts in its [name of segment] affect the reve-

nue that the Group recognizes in a period, and the revenue from such contracts represents a material 

amount of the Group’s total revenue. The process to measure the amount of revenue to recognize in the 

[name of industry], including the determination of the appropriate timing of recognition, involves signif-

icant management judgment. We identified revenue recognition of long-term contracts as a significant 

risk requiring special audit consideration. This is because side agreements may exist that effectively 

amend the original contracts, and such side agreements may be inadvertently unrecorded or deliber-

ately concealed and therefore present a risk of material misstatement due to fraud. 

In addition to testing the controls the Group has put in place over its process to enter into and record 

long-term contracts and other audit procedures, we considered it necessary to confirm the terms of 

these contracts directly with customers and testing journal entries made by management related to 

revenue recognition. Based on the audit procedures performed, we did not find evidence of the exist-

ence of side agreements. The Group’s disclosures about revenue recognition are included in the sum-

mary of significant accounting policies in Note 1, as well as Note 4.” 

Fjerde og sidste eksempel fra IAASB omhandler indregning af omsætning i forbindelse med langvarige 

kontrakter og identificering af indtægtsførslen. Der henvises til risikoen for væsentlig fejlinformation 

som følge af ”Fraud”. 

Vores vurdering er, at ”Fraud” kan opfattes på flere forskellige måder og vil derfor kunne forvirre regn-

skabsbruger, både om betydningen og årsagen til at der skrives om dette i revisionspåtegningen. I det-

te eksempel er både revisionshandlingerne og en konklusion på disse omtalt. Konklusionen vil være 

med til at mindske den utryghed dette afsnit vil kunne skabe hos regnskabsbruger. Der er ligeledes for 

virksomheden tale om følsomme oplysninger, som de muligvis ikke ønsker offentliggjort. Der henvises 

til sidst bl.a. til noten, hvori usikkerheder omtales samt en yderligere note. Disse bør efter vores vurde-

ring komme som det første. Oplysninger om usikkerheder bør desuden komme fra ledelsen og behøver 

dermed ikke at blive gentaget i påtegningen. Det er vores vurdering, at dette eksempel ikke bør være 

en del af det endelige forslag fra IAASB, da der er for mange usikkerheder og mangler heri. 
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Ud fra de fire givne eksempler fra IAASB er det vores vurdering, at eksemplet ”Valuation of Financial 

Instruments” er det mest hensigtsmæssige eksempel på, hvad en KAM bør indeholde, både indholds- 

og strukturmæssigt. Vores anbefaling er derfor, at såfremt IAASB ønsker at komme med flere eksem-

pler, skal de starte med en henvisning til noten, være præcise i formuleringen, oplyse om baggrunden 

for valget og revisionshandlingerne samt slutte af med, hvad disse endte ud i. 

5.2.3 Going concern 

IAASB er fortsat af den mening, at der altid skal rapporteres om going concern, hvilket de mener både 

er passende og i offentlighedens interesse. Den foreslåede ISA 570 (Revised) indeholder et tiltag, hvor 

der eksplicit skal oplyses om going concern, også selvom virksomheden vurderes at kunne fortsætte 

som en going concern75. 

Hvis revisor konkluderer, at ledelsens brug af going concern-princippet er passende efter omstændig-

hederne, og ingen væsentlig usikkerhed relateret til begivenheder eller forhold – som kan kaste bety-

delig tvivl om virksomhedens evne til, at fortsætte som en going concern (herefter benævnt ”væsentlig 

usikkerhed”) – er blevet identificeret, skal going concern-afsnittet i revisionspåtegningen omfatte76: 

 En forklaring af regnskabsgrundlaget for going concern i forbindelse med gældende regnskabs-

mæssig begrebsramme 

 En erklæring – baseret på revisionen af årsregnskabet – om, at revisor har vurderet ledelsens 

brug af regnskabsgrundlaget for going concern passende 

 En erklæring – baseret på revisionen af årsregnskabet – om, at revisor ikke har konstateret væ-

sentlig usikkerhed, der kan skabe tvivl om virksomhedens evne til at kunne fortsætte som going 

concern og 

 En erklæring om, at hverken ledelsen eller revisor kan garantere virksomhedens evne til at kun-

ne fortsætte som going concern. 

Ovenstående skal kun indgå i revisionspåtegningen, såfremt der ikke konstateres væsentlig usikkerhed 

under revisionen af årsregnskabet. 
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Respondenter til ITC’en anerkendte den øgede opmærksom omkring going concern, især i lyset af den 

internationale finanskrise, samt selve udformningen af afsnittet, og bekræftede yderligere behovet for 

og vigtigheden af en mere holistisk tilgang. 

Respondenter gør dog samtidig opmærksom på vigtigheden af, at regnskabsbrugers forventning ikke 

skal blive større som følge af dette, således at going concern-afsnittet er med til, at forøge forvent-

ningskløften, hvis der ikke er en klar definition af væsentlig usikkerhed. Det er derfor vigtigt, at man får 

tydeliggjort, at det ikke er en garanti for virksomhedens fremtid. Det er yderligere vigtigt at få tilpasset 

regnskabsstandarderne, så de er entydige. IAASB gør derfor en indsats for at samarbejde med udstede-

re af regnskabsstandarder for at imødekomme denne problemstilling77. 

Vigtige ændringer til den nuværende ISA 570 

Den primære ændring i ISA 570 vedrører rapporteringen af going concern. I lyset af den sandsynlige 

fremtidige udvikling på regnskabsområdet har man ændret udtrykket ”Going concern Assumption” til 

”Going concern basis of accounting”. Man har valgt denne ændring, da ”going concern basis of accoun-

ting” indgår i IFRS-standarderne. 

Det nye going concern-afsnit vil fremgå efter KAM, såfremt der ikke er usikkerhed herom. I bilag 7 er et 

eksempel herpå. 

IAASB erkender, at en væsentlig usikkerhed relateret til going concern altid vil være en KAM. Den skal 

dog ikke fremgå under KAM78. Som en ændring foreslår man med det nye going concern-afsnit, at iden-

tificerede væsentlige usikkerheder beskrives i dette afsnit og ikke i supplerende oplysninger, se også 

afsnit 22 i ISA 570. 

I bilag 9 har vi vedlagt det nye appendiks til den foreslåede ISA 570, hvor usikkerhed om going concern 

er til stede og dermed et eksempel på, hvordan erklæringerne skal præsenteres. Going concern-

afsnittet skal ved identifikation af væsentlige usikkerheder flyttes op over KAM og stå lige under kon-

klusionen. 
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I revisionspåtegningen skal der altid være en passende overskrift. Nedenfor, samt i bilag 9, er tre illu-

strationer for situationer, hvor der er identificeret væsentlig usikkerhed. I bilaget ses et konkret ek-

sempel på revisionspåtegningen i de tre scenarier, der er nævnt nedenfor. 

 Illustration 1 – Identificeret væsentlig usikkerhed men uden modificering af konklusionen 

 Illustration 2 – Identificeret væsentlig usikkerhed med modificering i erklæringen 

 Illustration 3 – Identificeret væsentlig usikkerhed med modificering i erklæringen og en afkræf-

tende konklusion 

Ved udtalelse om identificeret væsentlig usikkerhed i going concern-afsnittet foreslår IAASB følgende 

formulering til underoverskrift79: 

“Disclosures about a Material Uncertainty Identified” 

Ydermere er det IAASB’s vurdering, at ovenstående udtalelse skal placeres før ”Going concern basis of 

accounting”-afsnittet i going concern-sektionen80, se bilag 9, illustration 1 for eksempel. Der ændres 

ikke på konklusionen, da der vil være tale om en konklusion uden modificering. 

Der kan ligeledes være tale om en situation, hvor revisor må give en modificeret konklusion, når en 

væsentlig usikkerhed er identificeret og offentliggørelsen i årsregnskabet ikke er tilstrækkelig. Her 

foreslås følgende underoverskrift i going concern-afsnittet: 

”Inadequate Disclosures about a Material Uncertainty Identified” 

Ved rapporteringen modificeres konklusionen og den får ligeledes ny overskrift. Som nævnt ovenfor 

skal der gives en konklusion. ”Opinion” og ”Basis for Opinion” ændres dermed til ”Qualified Opinion” 

og ”Basis for Qualified Opinion”. 

Der kan eksempelvis være tale om, at virksomhedens forpligtelser i banken forfalder til indfrielse inden 

for kort tid, og at der på nuværende tidspunkt ikke er noget endeligt vedrørende en ny forhandling om 

låneaftale med banken. Denne situation kan skabe væsentlig usikkerhed om virksomhedens evne til at 

fortsætte driften, og revisor er derfor nødt til at udtale sig om dette. Der skal yderligere foretages en 
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henvisning til going concern-afsnittet. For eksempler på formuleringer til ovenstående henvises til bilag 

9, illustration 2. 

Yderligere kan der være tale om en tredje konklusion, hvor der er identificeret væsentlig usikkerhed, 

og revisor afgiver en afkræftende konklusion. 

Jf. IAASB’s eksempel anvendes der i afsnittet going concern samme overskrifter som i eksemplet oven-

for. Dog ændres overskrifterne for konklusionen til ”Adverse Opinion” og ”Basis for Adverse Opinion”. 

Ved identificerede væsentlige usikkerheder med afkræftende konklusion, skal usikkerheden omtales 

både under konklusionen samt under going concern afsnittet. Formuleringen kan ses i bilag 9, illustra-

tion 3. 

I illustration 3 er scenariet som i illustration 2, men lånet forfalder allerede til indfrielse nu, og selska-

bet kan ikke få forhandlet en ny aftale på plads med banken og kan dermed ikke skaffe den fornødne 

likviditet. Selskabet overvejer derfor at lade sig erklære konkurs. Her kan revisor ikke give en konklusi-

on om, at årsregnskabet giver et retvisende billede med going concern-forudsætning og må dermed 

give en afkræftende konklusion. 

IAASB ønsker en tilbagemelding på ED’et omkring, hvorvidt formuleringerne i illustrationerne i bilag 9 

kan risikere at blive misforstået eller misfortolket af regnskabsbrugerne til årsregnskabet81. 

Yderligere ønsker de en tilbagemelding på respondenternes syn på, hvorvidt en udtrykkelig erklæring 

på, at hverken ledelsen eller revisor kan garantere virksomhedens evne til at fortsætte som en going 

concern, bør være krævet i revisionspåtegningen, uanset om der er konstateret en væsentlig usikker-

hed eller ej82. 

Vores formodning er, at der henvises til følgende sætning, som er indarbejdet under going concern-

afsnittet i eksemplet: 

”However, neither management nor the auditor can guarantee the Group’s ability to continue as a go-

ing concern”. 
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Vi vil senere i opgaven analysere going concern-afsnittet og ovenstående kommentar, og hvorvidt den-

ne mindsker værdien for det nye going concern-afsnit. 

5.2.4 Udtalelse om revisors uafhængighed 

Det blev foreslået i ITC’en, at revisor skulle indarbejde en udtrykkelig erklæring om overholdelse af 

relevante etiske krav i revisionspåtegningen. Der var opbakning hertil. Dog mente respondenter og 

andre, at en yderligere præcisering var nødvendig i forhold til betydningen og omfanget af en sådan 

erklæring. 

IAASB har taget kommentarerne til ITC’en i betragtning. Det er således fastslået, at revisor skal erklære 

at være uafhængig af virksomheden i henhold til relevante etiske krav, gældende lovgivning eller an-

den regulering samt kilden, jf. foreslåede ISA 700 (Revised) afsnit 28c. 

Dette skal bidrage til gennemsigtigheden af grundlaget for revisionen. Herved beskrives også, om revi-

sionen er udført i overensstemmelse med ISA’erne, eller om årsregnskabet er udarbejdet i overens-

stemmelse med IFRS. Endvidere erkender IAASB samtidigt, at denne indførsel kan have praktiske impli-

kationer, da listen kan blive omfattende og dermed mangle den reelle værdi, der var tiltænkt for regn-

skabsbruger83. 

The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) er en uafhængig standardsættende 

organisation, der i offentlighedens interesse arbejder med etiske standarder af høj kvalitet. IESBA har 

givet sin støtte til forslagene. IAASB har alle intentioner om fortsat at rådføre sig med IESBA i lyset af 

reaktionerne, der kommer til ED’et84. 

Hos IAASB har man ligeledes drøftet angivelsen af den opgaveansvarlige partners navn i påtegningen. 

Da dette allerede er tilfældet i Danmark, vil vi ikke beskæftige os med det i nærværende afhandling. 

5.2.5 Offentlig indberetning af overtrædelser vedrørende uafhængighed 

Da IAASB udarbejdede ITC’en, var IESBA i gang med et projekt om sanktioner ved overtrædelse af uaf-

hængighed hos revisor. Idet IAASB på dette tidspunkt ikke kendte det endelige output fra IESBA, mente 

IAASB, at det var for tidligt for dem at komme med forslag til ændringer på dette område. IESBA har nu 

præsenteret det endelige output, som vil have virkning fra 2014. Dog indgår der ikke et forslag om 
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offentliggørelse af brud på uafhængighedskravene. IAASB er enig med IESBA i, at det ikke skal være et 

krav, at bruddet offentliggøres i revisionspåtegningen. IAASB mener ikke det vil opveje værdien og 

begrunder deres mening med følgende85: 

 Indberetning af alle brud vil være upraktisk, især i forbindelse med en stor international revision. 

IESBA har ikke fastsat, hvad der kan udgøre en mindre eller en mere betydelig overtrædelse af 

uafhængighedskravene. Der kan også have været mindre brud vedrørende uafhængigheden, 

som dog er behørigt behandlet 

 På trods af den oplevede værdi af øget gennemsigtighed vil investorer kunne drage forkerte 

konklusioner om revisors evne til at udstede en korrekt revisionspåtegning, hvis alle brud skulle 

meddeles offentligt, selv når den øverste ledelse og revisor havde aftalt, at eventuelle overtræ-

delser var blevet behørigt behandlet 

IAASB mener, at forslaget – med en erklæring om at revisor er uafhængig af virksomheden i henhold til 

de etiske krav – vil være en mere hensigtsmæssig måde at løse åbenheden om uafhængighed på. På 

denne måde tager revisors evne til at erklære sig hensyn til samspillet mellem revisor og den øverste 

ledelse, hvis der er identificeret brud. Dog anerkender IAASB, at der på nationalt plan kan være krav 

om offentliggørelse af brud på uafhængigheden. De pointerer derimod, at det sandsynligvis er langt 

mere hensigtsmæssigt at regulere på nationalt plan. Det er desuden en mulighed inden for de foreslå-

ede ISA’er at styrke betydningen af kommunikationen med den øverste ledelse om uafhængighed86. 

5.2.6 Forbedret beskrivelse af revisors ansvar i den foreslåede ISA 700 (Revised) 

Den foreslåede ISA 700 indeholder følgende forbedringer til revisors rapportering i årsregnskabet: 

 Forbedret beskrivelse af revisors ansvar og centrale elementer vedrørende samme, jf. afsnit 35-

38 

 Mulighed for at flytte afsnittet om i en note eller offentliggøre på hjemmesiden. Der er ikke læn-

gere krav om, at det SKAL indgå i revisionspåtegningen 

 Henvisning til hvem der i virksomheden er ansvarlig for at føre tilsyn med selskabets regnskabs-

aflæggelsesproces 

 Andre forhold vedrørende rapporteringsansvar. 
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Nedenfor kommer vi nærmere ind på ændringerne i hvert af de fire ovenstående forbedringsforslag. 

Revisors ansvar 

Revisionspåtegningen skal indeholde afsnittet om ansvar med følgende overskrift ”Auditor’s Responsi-

bilities for the Audit of the Financial Statements”. Herudover skal formålet med revisionen fremgå. Jf. 

foreslåede ISA 700 (Revised) afsnit 36 skal revisor opnå rimelig sikkerhed omkring, hvorvidt regnskabet 

som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 

fejl, og udstede revisors erklæring, der indeholder en udtalelse herom. Af afsnit 36 fremgår ligeledes, 

at der med rimelig sikkerhed menes et højt niveau af sikkerhed, og at det derfor ikke er ensbetydende 

med, at samtlige fejlinformationer med garanti vil blive konstateret i en revision udført i overensstem-

melse med ISA. 

Revisionspåtegningen skal herudover fastslå, at revisor som led i revisionen i overensstemmelse med 

ISA skal under hele planlægningen og revisionen skal opretholde den professionelle dømmekraft og 

skepsis. Yderligere skal revisor beskrive en revision ved at fastslå, hvad revisors ansvar er, herunder kan 

nævnes87: 

 At identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om det 

skyldes fejl eller besvigelser, at designe og udføre revisionshandlinger tilpasset disse risici samt 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der anvendes til grundlag for revisors udtalelse. Risi-

koen for ikke, at opdage væsentlig fejlindformation som følge af svig er større end ved fejl 

 At opnå forståelse af de interne kontrolsystemer, der er relevante for revisionen med henblik på 

at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne men ikke med det 

formål, at udtrykke en konklusion om effektiviteten af samme. I de tilfælde, hvor revisor udtaler 

sig om de interne kontrolsystemer, skal formuleringen tilpasses 

 At evaluere hensigtsmæssigheden af den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og rimeligheden 

af denne i forhold til regnskabsmæssige skøn og relaterede oplysninger 

 Når årsregnskabet giver et retvisende billede, at evaluere den samlede præsentation, struktur og 

indhold af denne, og om regnskabet præsenterer de underliggende transaktioner og begivenhe-

der, der ligeledes giver det retvisende billede. 
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Revisionspåtegningen skal endvidere fastslå, at revisor skal kommunikere med den øverste ledelse om 

det planlagte scope og tidsrammen for revisionen samt om signifikante revisionsresultater. Derudover 

skal revisor for børsnoterede virksomheder erklære sig om overholdelse af de etiske krav vedrørende 

uafhængighed, jf. foreslåede ISA 700 (Revised) afsnit 38. 

De foreslåede ISA 700 (Revised) afsnit 37-38 skal placeres enten i revisionspåtegningen eller som note. 

Er oplysninger med som note, skal der i revisionspåtegningen henvises til denne note. 

Der er lagt op til, at det skal være en mulighed at flytte revisors ansvar til revisionsfirmaets hjemme-

side. Såfremt ansvaret skrives på hjemmesiden, er der ligeledes lagt op til en vis fleksibilitet for en bre-

dere beskrivelse, forudsat at det ikke er i strid med ordlyden foreslået i ISA 700 (Revised) afsnit 39-40. 

Heri fremgår ligeledes, at det skal være i overensstemmelse med afsnit 37-38, og at der i revisionspå-

tegningen skal henvises til hjemmesiden. 

Ansvar for årsregnskabet 

Revisor skal som nævnt ovenfor i 3. punkt henvise til, hvem der i virksomheden er ansvarlig for at føre 

tilsyn med selskabets regnskabsafslutningsproces. Afsnittet skal gives en passende overskrift, afhængig 

af hvem der er den ansvarlige, og skal ikke nødvendigvis specifikt henvise til ”management”, jf. foreslå-

ede ISA 700 (Revised) afsnit 3288. 

Jf. afsnit 33 skal dette afsnit i revisionspåtegningen beskrive de respektive ansvarsområder for dem, 

der i organisationen er ansvarlige for: 

 Forberedelserne af årsregnskabet samt sikrer, at de interne kontroller, der vurderes vigtige i for-

hold til årsregnskabet, fungerer som de skal, og der dermed ikke er nogen væsentlige fejl både 

generelt samt vedrørende besvigelser 

 Tilsyn med årsregnskabsprocessen, hvor de ansvarlige for tilsynet er andre end i a). 

Andet rapporteringsansvar 

Det foreslåede ISA 700 (Revised), afsnit 41, gør det muligt for revisor at skrive mere specifikt om revi-

sors andre rapporteringsansvar efter nationale krav i revisionspåtegningen. Hermed har revisor nu fået 

mulighed for at kombinere en diskussion af andre ansvarsområder og rapportering efter ISA’er. 
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Det er dog vigtigt, at anden rapportering klart adskilles fra rapportering krævet i ISA’erne89. 

Supplerende information præsenteret i årsregnskabet 

Hvis supplerende information, der ikke er krævet af gældende regnskabsmæssig begrebsramme, præ-

senteres sammen med det reviderede årsregnskab, skal revisor evaluere, hvorvidt det efter dennes 

professionelle dømmekraft allerede er en del af regnskabet. Hvis det allerede er en del af årsregnska-

bet, skal det også være en del af revisors konklusion, jf. foreslåede ISA 700 (Revised) afsnit 49. 

Hvis denne ekstra oplysning ikke er en del af årsregnskabet, skal revisor vurdere, hvorvidt forholdet er 

præsenteret på en tilstrækkelig og differentierbar måde fra det reviderede årsregnskab. Såfremt det 

ikke er tilfældet, skal revisor spørge ledelsen om at ændre måden, hvorpå den ureviderede det er præ-

senteret. Hvis ledelsen ikke ønsker at ændre det, skal revisor identificere den supplerende information 

og kommentere på det i revisionspåtegningen med en henvisning til, at det ikke er revideret, jf. fore-

slåede ISA 700 (Revised) afsnit 50. 

Rækkefølgen for opsætning af revisionspåtegningen 

IAASB foreslog i ITC’en, at afsnittene i revisionspåtegningen skulle komme i en bestemt rækkefølge og 

at dette skulle indgå i de nye tiltag. IAASB har efter svaret fra respondenterne anerkendt, at det kan 

være svært, eftersom der i nogle lande kan være kulturelle forskelle, hvor man foretrækker konklusio-

nen til sidst i revisionspåtegningen. IAASB har dermed i de nye tiltag ikke krævet en bestemt rækkeføl-

ge af afsnittene i revisionspåtegningen. IAASB har i stedet indvilget i at kræve særlige overskrifter i 

revisionspåtegningen for at sikre, at de forskellige rapporteringsafsnit kan genkendes i alle rapporter 

for revision udført i overensstemmelse med ISA’erne, selvom de muligvis er præsenteret på en anden 

måde end den illustrative rapport i bilag 7. IAASB har derfor bevidst sat den fortrukne rækkefølge i 

deres illustration og har samtidig valgt ikke at komme med andre eksempler. Dette et i håb om, at flest 

mulige på denne måde vil følge opsætningen, der fremgår af bilag 7.90 

IAASB mener samtidig, at det er vigtigt at fastholde den fleksibilitet, der er i den nuværende ISA 700, 

ved at tillade en afvigelse fra mere detaljerede krav. Jf. ISA 700, afsnit 46, er der fleksibilitet, hvis den 

gældende nationale lovgivning stiller krav om en bestemt opstilling af revisionspåtegningen. For at der 

endvidere i påtegningen må henvises til ISA, skal revisionspåtegningen minimum indeholde elementer-
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ne i den foreslåede ISA 700 afsnit 46 (a) – (n) samt afsnit 47. Der er som følge af tiltagene fra IAASB’s 

side flere elementer, som skal indgå i revisionspåtegningen i den foreslåede ISA 700 (Revised) i forhold 

til den nuværende ISA 700. Vi vil ikke komme nærmere ind på de enkelte elementer i nærværende 

afhandling, da vi ovenfor har belyst de relevante elementer i forhold til vores afhandling. 

5.3  Europa-Kommissionen 

EU-Kommissionen har ligesom IAASB rejst spørgsmålet om, hvordan revisionsfunktionen kan styrkes. 

I grønbogen kom EU-Kommissionen ind på de områder, hvor de mente, at der burde ske en ændring, 

og stillede de spørgsmål, som skulle ud i en bred høring. De ville proaktivt sørge for at indhente be-

mærkninger fra så mange som muligt, både investorer, långivere, ledelser, ansatte, offentlige myndig-

heder, revisorer, skattemyndigheder, kreditvurderingsbureauer, aktieanalytikere, reguleringsorganer, 

forretningsmodparter og SMV’er91. 

EU-Kommissionens tidslinje fra grønbogen til lovforlaget kan illustreres som følger: 

 

Som tidslinjen viser, blev grønbogen udsendt i 2010 i kølvandet på den finansielle krise. Formålet med 

denne var at undersøge og drøfte revisionen og revisors rolle set i sammenhæng med reformerne af 

tilsyn på de finansielle markeder92. 

I starten af 2011 blev der afholdt høring om grønbogen, og der var modtaget usandsynligt mange hø-

ringssvar fra både erhvervslivet, revisionsbranchen, regnskabsbrugerne, universiteter og myndigheder. 

Der var næsten 700 høringssvar, hvor hovedparten af var kritiske over for forslaget om to-

revisorsystem (anvendes i Frankrig), tvungen rotation af revisionsfirma (anvendes i Italien) samt adskil-

lelse af revision og rådgivning93. Generelt er der ikke taget hensyn til de indsigelser, som erhvervslivet 

                                                           
91

Grønbog, Revisionspolitik: Læren af krisen (EØS relevant tekst) side 5 afsnit 6-7 
92

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tidslini
e-baggrund-og-fakta, 2011 
93

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tidslini
e-baggrund-og-fakta, oktober 2010 

Kommissio-

nens forslag 
Drøftelser i udvalg 

og rådsgrupper Grønbogen 

13.10.10 

ECON udvalgets 

afstemning 

11.03.13 

JURI udvalgets 

afstemning 
Ministerrådets 

arbejdsgrupper 

29.05.13 

 

Europaparla-

mentet 

12.06.13 25.04.13 

 

2012 30.11.11 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tidslinie-baggrund-og-fakta
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tidslinie-baggrund-og-fakta
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tidslinie-baggrund-og-fakta
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tidslinie-baggrund-og-fakta


Kapitel 5 – Internationale undersøgelser 

Side 61 af 125 

 

kom med. Der er således ikke den store forskel mellem forslagene i grønbogen og kommissionens for-

slag94. 

I november 2011 kom kommissionens forslag på baggrund af grønbogen og de modtagne høringer. 

Allerede inden disse udkom, havde kommissær Michael Barnier meddelt, at han forventede at forsla-

gene fra grønbogen blev en del af kommissionens endelige udspil. Dog var forslaget om to-

revisorsystemet udgået, da forslaget udkom i november. Forslagene skulle være behandlet af udvalge-

ne i 2012, imidlertid blev både ECON og JURI, som er nogle af vigtigere udvalg, forsinkede og ECON 

havde først afstemning i marts 2013, hvor de lagde sig et stykke fra kommissionen. Det langt vigtigere 

udvalg JURI havde afstemning den 25. april 2013, hvor en række af ændringerne fra kommissionens 

forslag blev vedtaget.  

Ministerrådet har behandlet kommissionens forslag første gang d. 29. maj 2013. 

Kommissionens forslag er opdelt i to, forslag til ny forordning vedrørende revision af virksomheder af 

særlig offentlig interesse, dvs. virksomheder i den finansielle sektor, børsnoterede virksomheder, nogle 

få meget store virksomheder og fra nyt år kommuner mv., samt forslag til ændring af det 8. direktiv om 

revision, som gælder alle revisioner95. Direktivet er vedtaget af Europaparlamentet den 12. juni 2013 

og skal indarbejdes i medlemslandenes respektive regnskabslove senest i 2015. 

Vi vil nedenfor se nærmere på EU-Kommissionens forslag, som de er i dag, og sammenholde med 

IAASB, hvor vi vil analysere forskellene. 

5.3.1 Tiltag fra Europa-Kommissionen 

Som nævnt ovenfor har EU-Kommissionen både set på ændring af forordningen og direktivet. 

Forslag til forordningen består overordnet af96: 

 Tvungen rotation: På trods af uenighed fra erhvervslivet og JURI-udvalget har EU-Kommissionen 

foreslået, at der skal indføres krav om valg af nyt revisionsfirma efter en periode på maks. seks 

år med mulighed for to ekstra, hvis myndighederne tillader det. Perioden vil kunne forlænges til 
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ni år med mulighed for tre år yderligere, hvis der er to revisorer. Der skal gå minimum fire år, før 

revisionsfirmaet kan genvælges af samme klient 

 Tvungen udbudsrunde af revisionsydelsen: I grønbogen fra 2010 har EU-Kommissionen gjort 

opmærksom på den manglende konkurrence på markedet grundet de fire store revisionsfirmaer 

(Big 4), og foreslår derfor, at mindst et firma udenfor Big 4 skal være med. På denne måde me-

ner de, ligesom det er tilfældet i Frankrig, at markedet kan gøres mere dynamisk og åbne op for 

muligheden for, at ikke-systemiske firmaer fra mellemsegmentet kan blive aktive deltagere i det 

markedssegment, hvor de store selskaber revideres97 

 Nye regler for sammensætning af revisionsudvalg mht. uafhængighed og viden om revision 

 Rådgivningsydelser og andre ikke-revisionstjenester: Disse foreslås at blive gjort forbudt. Det 

gælder skatterådgivning, rådgivning om risikoforhold mv. Nogle ydelser vil dog fortsat være til-

ladt, fx HR-Services, Due Diligence mv. Det kræver endvidere en godkendelse af virksomhedens 

revisorkomité. Revisionshusene skal samtidig sørge for, at holde deres rådgivningsafdelinger og 

revisionsafdelinger separat 

 Klausuler på Big 4: Hensigten er, at man ønsker at gribe ind mod de klausuler fra fx banker om, 

at man skal vælge et af de fire store internationale revisionsfirmaer 

 De store firmaer skal opdeles i revisions- og rådgivningsdele på markeder, hvor de overstiger en 

vis størrelse 

 Going concern: Ønskes en mere uddybende og informativ revisors erklæring 

 De internationale standarder for revision skal bruges. 

Forslag i direktivet går overordnet ud på følgende: 

 Indføre en mindre restriktiv og mere proportionel regulering af SMV-revisioner 

 Europæisk pas der skal give mere konkurrence over grænserne  

 Forslag om bedre overvågning, kontrol og koordinering 

 Indskrænke muligheden for at aktive revisorer kan deltage i tilsynsarbejde mv. 

FSR, Dansk Erhverv og Dansk Industri satte den 25. april 2013 fokus på fremtidens revision ved et se-

minar i København, hvor der både var indslag fra politikere, EU-Kommissionen, Dansk Industri, FSR, en 

professor ved CBS, Finanstilsynet, Bavarian Nordic A/S, NKT Holding A/S, DSV A/S og Sonion A/S. 
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EU-Kommissionen fortalte om nogle af målene med de nye forslag: 

”Revision skal give en klar mening om oplysningerne i regnskabet giver et ”clear and fair view” af virk-

somheden. Revisors uafhængighed skal være indiskutabel. Revisor skal opfattes som værende helt uden 

interessekonflikter. Der er åbenlyse risici ved, at samme virksomhed har samme revisor gennem 10-15 

år.” 

”Der er også åbenlyse interessekonflikter, når revisor tilbyder både revision og rådgivning til samme 

virksomhed. Vi hører ofte, at der er brug for den ekspertise som fås gennem rådgivning til, at styrke 

revisionen. Hvis der er brug for denne ekspertise, bør den være indbygget i revisionen.”98 

Asger Aamund, bestyrelsesformand og investor, Bavarian Nordic A/S, fortalte, hvor ked han ville være 

af, ikke at kunne søge rådgivning hos sin revisor, som kender virksomheden på kryds og tværs. Thomas 

Hofman-Bang, CEO, NKT Holding A/S, udtrykte ligeledes, at kvaliteten af revisionsydelsen vil falde, hvis 

revision og rådgivning skilles ad. Han mener, at det er op til revisionsudvalget at handle, hvis uaf-

hængigheden er truet, og at virksomhederne ellers godt selv kan adskille og søge kompetencerne, hvor 

de mener, de er bedst. Mads Mathiassen fra Finanstilsynet mener, at revisorer det meste af vejen er 

ordentlige mennesker, der gør deres arbejde. Dog anerkender han også, at man ser eksempler, hvor 

det ikke er godt nok. Yderligere er han enig i, at det er nødvendigt at tage fat i denne debat omkring 

revisors kommunikation for at undgå situationer, hvor virksomheder går konkurs kort efter årsregn-

skabet er blevet forsynet med blank en påtegning. Britt Nørgaard, bestyrelsesmedlem i DSV A/S og 

Sonion A/S, mente, at der bør fokuseres på, om revisor får den rette uddannelse og efteruddannelse 

samt at det sikres, at revisor er i stand til at sige fra over for ledelsen. Søren Friis Larsen, markedsdirek-

tør, Dansk Erhverv, var enig i, at revisor også skal kunne rådgive, og at man ikke kun skal se revisor som 

kontrollant for virksomheden. Søren mener, at hele blikket på, hvad revisor gør, trænger til at blive 

nuanceret99. 

5.3.2 Forskel fra IAASB forslag til forordningens artikel 22 

Der er foreslået ændringer til flere af artiklerne fra EU-Kommissionens side. Vi vil i denne afhandling 

kun komme ind på den foreslåede forordnings artikel 22 Auditor Report og de foreslåede ændringer 

hertil. 
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Jf. artikel 22 nr. 1 skal revisor i revisionsvirksomheden fremlægge resultaterne af den lovpligtige revisi-

on af interesse for offentligheden i revisionspåtegningen. 

Revisionspåtegningen skal være skriftlig og skal som minimum indeholde det af forordningens foreslå-

ede artikel 22 nr. 2 (a) – (w)100. Vi vil nedenfor komme ind på de forslag, der er af relevans i denne af-

handling. Når vi nu har et udkast klar fra IAASB, vil vi se på de punkter EU-Kommissionen gerne ser 

indført, men som ikke er en del af ED’et fra IAASB, samt de dele i forslaget til forordningen, hvor vi er 

usikre på, om der egentlig er sammenfald til ED’et. 

EU-Kommissionen har stor fokus på revisors uafhængighed, hvorfor det vil være det gennemgribende 

element nedenfor: 

Artikel 22, nr. 2, (d) – hvilket organ i virksomheden er revisor valgt af 

EU-Kommissionen har sat spørgsmålstegn ved revisors uafhængighed, når revisor vælges for et selskab 

af den samme person, som skal aflønne denne. Kommissionen stiller derfor som krav i deres forslag, at 

det skal fremgå af revisionspåtegningen, hvilket organ i virksomheden revisor er valgt af. Det organ, 

revisor vælges af, er meget forskelligt verden over, hvilket skyldes det enkelte lands lovgivning. På den 

ordinære generalforsamling skal der i Danmark træffes beslutning om valg eller genvalg af revisor, jf. 

SEL§ 88. I Danmark er det dermed på forhånd besluttet, hvem revisor vælges af, og på dette grundlag 

vil det efter vores vurdering ikke skabe yderligere værdi for regnskabsbruger. Vi vil senere i afhandlin-

gen komme ind på de udvalgte respondenters holdning til, at dette skal fremgå af revisionspåtegnin-

gen. 

Artikel 22, nr. 2, (e) – dato for tiltræden samt den samlede uafbrudte engagement, herunder tidligere 

fornyelser og genvalg 

EU-Kommissionen ønsker i forbindelse med oplysning og sikring af revisors uafhængighed, at revisor 

overvejer tiltrædelsesdato og den samlede periode for at sikre, at revisor er opmærksom på uaf-

hængigheden. Som nævnt tidligere er det et ønske hos EU-Kommissionen at indføre tvungen rotation 

for at sikre, at der ikke er revisorer, der er genvalgt af det samme selskab i 10-15 år og dermed kan 

have problemer med objektiviteten grundet mulige nære relationer efter mange års arbejde med det 

pågældende selskab. De etiske krav fra IFAC er ligeledes med til at sikre revisors uafhængighed.  
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Desuden reguleres revisors uafhængighed af revisorlovens § 24. EU-Kommissionen mener endvidere, 

at situationer, hvor en virksomhed i årtier har udnævnt den samme revisionsvirksomhed, forekommer 

uforenelige med de ønskede standarder for uafhængighed101. 

Vi deler EU-Kommissionens frygt for problemstillingen og forstår derfor deres ønske om tvungen rota-

tion. Når det er sagt, skal revisor allerede i dag erklære sin uafhængighed én gang årligt, og ved påbe-

gyndelsen af en revision skal revisor ligeledes tage stilling til en række relationer, der kan medføre, at 

revisor ikke kan anses som værende uafhængig. 

Artikel 22, nr. 2, (h) – beskrivelse af anvendt revisionsmetode og fordeling mellem substansrevision og 

test af kontroller 

EU-Kommissionens ønske om en beskrivelse af den anvendte revisionsmetode og fordelingen af revisi-

onshandlinger, om hvorvidt der i større omfang er anvendt substansrevision end test af kontroller eller 

omvendt, vil vi ligeledes komme nærmere ind på nedenfor under analysen af respondenternes svar. Jf. 

grønbogen mener EU-Kommissionen, at det er vigtigt at definere hvilken type oplysninger, som revisor 

skal formidle til de berørte parter i revisionspåtegningen og resultaterne. Kommissionen mener imid-

lertid ikke, at det blot kræver en revurdering af revisionspåtegningen men også af kommunikation af 

revisionsmetoder. EU-Kommissionen kommer her ind på et meget revisionsteknisk område. Samtidig 

skal nævnes, at det i den foreslåede ISA 700 (Revised), 37, (a) fremgår, at revisionspåtegningen skal 

indeholde en udtalelse om, at revisor i overensstemmelse med ISA’erne udfører revisionen med sin 

professionelle dømmekraft og professionelle skepsis. Her må der forventes en tiltro til, at revisor har 

udført sine arbejdshandlinger og dermed truffet valg af substansrevision eller test af kontroller i over-

ensstemmelse hermed. Ud fra dette er det vores vurdering, at beskrivelsen kan risikere at blive for 

revisionsteknisk og ikke skabe den ønskede værdi hos regnskabsbruger. Yderligere er dette et spørgs-

mål vi har drøftet med respondenterne. 

Artikel 22, nr. 2, (i) – En eventuel forskydning mellem revisionsmetoder i år, og sidste år også selvom 

sidste års revision er udført af en anden revisionsvirksomhed 

Dette krav vurderes i sammenhæng med ovenstående. Vi vurderer fortsat, at der er tale om meget 

revisionsteknisk oplysning, der bør være op til revisor, og i revisionspåtegningen har revisor sikret, at 
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revisionen er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi vil komme nærmere ind på dette 

under analysen af interviews med de udvalgte respondenter. 

Revisors fratræden reguleres Endvidere i revisorlovens § 18 og bliver dermed en af de oplysninger, som 

en revisionsvirksomhed ved fratræden skal give den nye revisor. EU-Kommissionen ønsker at skabe 

større gennemsigtighed og øge regnskabsbrugers forståelse for det reviderede regnskab. Vores vurde-

ring er dog, at det er indeholdt implicit i dag. 

Artikel 22, nr. 2, (j) – oplysning om væsentlighedsniveau 

Igen er der tale om en meget revisionsteknisk oplysning til regnskabsbruger. Der har under finanskrisen 

været givet udtryk for, at regnskabsbrugers forventning til regnskabet er, at det er fejlfrit ved en blank 

påtegning, som tidligere nævnt. Ud fra dette synspunkt kunne det måske være fornuftigt nok at oplyse 

regnskabsbruger om, at revisor ikke reviderer 100 %. Men ud fra en vurdering af væsentlighedsbe-

tragtning for de pågældende regnskabsposter. Vi vil senere i denne afhandling komme ind på Vodafo-

nes påtegning, hvor der er medtaget væsentlighedsniveau og en forklaring af dette. Vi vil ud fra dette - 

samt ved brug af vores respondenters svar senere i afhandlingen analysere yderligere på væsentlig-

hedsniveauet, også om det kan bidrage til en større værdi af og forståelse for revisors arbejde hos 

regnskabsbruger. 

Artikel 22, nr. 2 (k) – Nøglerisikoområder for væsentlig fejlinformation, herunder kritiske regnskabs-

mæssige skøn og målingsusikkerhed 

Ud fra vores kendskab til ED’et, vil vi vurdere dette som hørende under KAM. Dette er fra EU-

Kommissionen ikke entydigt. Der er dermed usikkerhed om, hvorvidt Kommissionen vil dele dette syn 

og ikke implementere dette i forordningen. 

Ud fra ovenstående betragtning har vi valgt ikke at forhøre os hos de udvalgte respondenter. 

Artikel 22, nr. 2, (l) – Udtalelse om virksomhedens situation, herunder især en vurdering af virksomhe-

dens evne til at fortsætte som en going concern 

Det er vores vurdering, at dette bør kunne imødekommes med going concern-afsnittet i ED’et. Vi har 

på dette grundlag valgt ikke at forhøre os om dette hos vores respondenter. 
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Artikel 22, nr. 2, (m) – Vurdering af virksomhedens interne kontrolmiljøs effektivitet, herunder betydeli-

ge svagheder heri samt overholdelse af regnskabsreglerne 

EU-Kommissionen har med dette krav et ønske om at skabe bedre ekstern kommunikation og som 

følge heraf, jf. Grønbogen, en bedre intern kommunikation løbende. I USA udarbejdes separate erklæ-

ringer om det interne kontrolmiljø. Det har medført store ekstra udgifter for virksomhederne og et 

langt større arbejde for revisor. Vi er usikre på, om det er EU-Kommissionens hensigt. Vores vurdering 

er, at hvis revisor vurderer interne kontroller som et af de væsentligste forhold under revisionen, vil 

disse muligvis nævnes som KAM. Det ses af konklusionen i IAASB’s illustrative forslag til revisionspå-

tegningen, at revisor konkluderer på, at årsregnskabet viser et retvisende billede i henhold til IFRS. 

Derfor mener vi, at kravet, om at regnskabsreglerne er overholdt, allerede er medtaget i konklusionen. 

Vi vil senere komme nærmere ind på de interne kontroller og analysere på den egentlige værdiskabel-

se ud fra respondenternes udsagn. 

Artikel 22, nr. 2, (p) – Bekræftelse af at konklusionen i revisionspåtegningen er i overensstemmelse med 

rapporteringen til revisionsudvalget (artikel 23) 

I Danmark er der ved revision krav om, at revisor skal føre revisionsprotokollat, jf. RL § 20 stk. 1. Revisi-

onsprotokollatet skal, jf. stk. 2, føres til hvervgivers brug, medmindre andet er krævet. I revisionspro-

tokollatet er der krav om oplysninger, som ikke er krav om i revisionspåtegningen. Vi har derfor svært 

ved at se, hvordan det skal lade sig gøre at erklære, hvorvidt de to rapporteringer er ens. Dog skal kon-

klusionen i protokollatet være i overensstemmelse med den i revisionspåtegningen, hvilket, vi mener, 

er implicit indbygget i nuværende regler. I modsat fald vil revisor ikke leve op til kravene om god revi-

sorskik. 

Vi vil kort nedenfor – under analysen – komme ind på respondenternes syn på dette forslag fra EU-

Kommissionen. 

Artikel 22, nr. 2, (q)-(s) – Erklæring om, at der ikke er udført ikke-revisionsydelser, jf. artikel 10, nr. 3 og 

identifikation af alle teammedlemmer i påtegningen 

Ovenstående vælger vi at opdele i to områder, ikke-revisionsydelser og team-medlemmer. 

I Danmark er det et krav, jf. RL § 21 stk. 1, nr. 1, at revisor skal oplyse om andre udførte ydelser end 

revision, der er leveret til den reviderede virksomhed af revisionsvirksomheden og dens dattervirk-

somheder. Derudover skal vi i Danmark, jf. årsregnskabslovens § 96 stk. 2, i årsregnskabet oplyse det 
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samlede honorar for året til det revisionsfirma, der udfører den lovpligtige revision samt til revisions-

virksomhedens dattervirksomheder. Oplysningen skal opdeles i honorar for lovpligtig revision af års-

regnskabet, honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og ho-

norar for andre ydelser. Dog kan virksomheden, jf. stk. 3, undlade at give oplysningerne i stk. 2, hvis 

virksomhedens regnskab ved fuld konsolidering indgår i et koncernregnskab, hvori oplysningen gives for 

koncernen som helhed, og koncernregnskabet er udarbejdet af en modervirksomhed, der henhører 

under lovgivningen i et EU/EØS-land. 

Derved afgiver vi i Danmark allerede i dag de af EU-Kommissionen ønskede oplysninger. Dog er det 

ikke reguleret af ISA’erne, og det er dermed op til det enkelte lands lovgivning at regulere, dette som 

det er i dag. Vores vurdering er, at oplysninger herom indgår i regnskabet i dag for de større virksom-

heder i noten, og at de derfor ikke vil skabe yderligere værdi i påtegningen. 

Uafhængighed er nævnt tidligere i afhandlingen, og da dette både reguleres internationalt samt af 

national lovgivning, mener vi, at nuværende krav til revisors uafhængighed er tilstrækkelig og gælder 

for hele revisionsteamet. En oplistning af alle i revisionsteamet kan for større virksomheder komme til 

at fylde en hel del i revisionspåtegningen og ud fra vores vurdering, vil det ikke skabe yderligere værdi. 

Vores overbevisning er, at revisor allerede i dag sørger for at afdække uafhængigheden på bedste vis 

og ikke her går på kompromis. 

Artikel 22, nr. 4 – Revisionspåtegningen må maks. fylde fire sider eller 10.000 tegn (uden mellemrum) 

og må ikke indeholde krydshenvisninger til rapporten omtalt i artikel 23 

I denne afhandling vil vi ikke se nærmer på rapporten i artikel 23. 

Vores vurdering er, at EU-Kommissionen modsiger sig selv. De vil ud fra ovenstående have mange op-

lysninger med i revisionspåtegningen, dog begrænser de samtidig påtegningen til 10.000 tegn eller 

maks. fire sider. Vi er enige i, at revisionspåtegningen ikke skal fylde mere end fire sider, da den risike-

rer at blive for lang, og regnskabsbruger derved mister overblik og fokus på det væsentligste. Derved vil 

der blot skabes mere forvirring og ingen informationsværdi. 

5.3.3 Europa-Kommissionens overordnede fokus 

Ud fra ovenstående gennemgang af tiltagene i den foreslåede forordnings artikel 22 er det tydeligt, at 

EU-Kommissionen fokuserer meget på revisors uafhængighed. De vurderer, at de ekstra oplysninger vil 

få revisor til at overveje sin uafhængighed en ekstra gang, samt at det overfor regnskabsbruger vil 

fremhæves, at revisor er uafhængig. Dette skal udtrykkes på en mere uddybende måde end der gøres i 
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dag, hvor uafhængigheden er implicit erklæret i revisionspåtegningen ved overskriften ”den uafhængi-

ge revisors erklæring”. 

Forslaget til forordningen omfatter detailreguleringer til, hvad en revisionspåtegning skal indeholde, og 

hvordan den skal udformes. Dette kan efter vores vurdering være problematisk, idet forordningen er 

almengyldig og bindende for alle medlemsstater med umiddelbar indførelse. Reglerne i forordningen 

vil med andre ord være støbt i cement og gå forud for øvrige regler. Eftersom regnskabsbrugernes in-

formationsbehov og revisors virke er foranderlig alt efter den økonomiske og teknologiske udvikling, vil 

det være upraktisk og ufleksibelt i fremtiden. Vi mener, at EU-Kommissionen i stedet bør overveje at 

henvise til ”soft laws” såsom ISA’erne. 

Vi vil under kapitel 6 nærmere analysere på de tiltag, som EU-Kommissionen ønsker, og vi vil belyse, 

hvordan de interviewede regnskabsbrugere og revisorer reagerer på udvalgte tiltag, og om disse vil 

skabe en merværdi for dem. 

5.4  Tiltag i Storbritannien 

Vi har valgt kort at se på, hvad der er foretaget af tiltag i Storbritannien. Dette er med baggrund i et 

kendskab til, at der i påtegningen i Vodafones årsrapport er indført nogle af de omdiskuterede forslag, 

hvorfor vi mener, at det ligeledes er relevant at se på dette i forhold til vores afhandling. 

Parallelt med IAASB og EU-Kommissionen har det britiske Financial Reporting Council (FRC) ligeledes 

haft fokus på kvaliteten i revisors arbejde og rapportering. FRC er en tilsynsmyndighed og standardud-

steder, hvis formål blandt andet er at udarbejde revisionsstandarder, der skal sikre en høj kvalitet af 

revision. 

5.4.1 Sharman Inquiry 

I marts 2011 blev der af FRC nedsat et udvalg med Lord Sharman of Redlynch i spidsen, det såkaldte 

”Sharman Panel of Inquiry”. Udvalget blev nedsat for at undersøge problemstillinger vedrørende going 

concern og likviditetsrisiko som følge af den globale økonomiske krise.102 Efter en undersøgerunde og 

høringsrunde til den præliminære rapport samt adskillelige debatmøder udkom den endelige Sharman-

rapport med fem anbefalinger i juni 2012, hvor der blandt andet var forslag om, at revisor eksplicit 
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udtaler sig om ledelsens risikovurderingsproces og kommer med en konklusion på going concern i revi-

sionspåtegningen.103 

FRC har efterfølgende behandlet Sharman-rapporten og udstedt ”Consultation Paper”. Heri foreslås 

implementering af Recommendation 2(b), 3, 4 og 5(a) ved udstedelse af den nye ”Guidance on Going 

Concern” og ”Supplement for Banks” samt forbedringer til FRC’s ISA’er i januar 2013.104 Den samlede 

liste af anbefalinger er indsat i bilag 10. 

I november 2013 er der udstedt udkast til retningslinjer og revisionsstandarder, som forventes færdig-

behandlet medio 2014.105 For revisorers vedkommende er der indarbejdet ændringer i udkastet til 

nedenstående ISA’er (UK and Ireland):106 

 ISA (UK) 260 ”Communication with those charged with governance”: (recommendation 4) 

 Nyt afsnit 16.1(e) om at revisor skal kommunikere til revisionsudvalget om dennes opfattelse af 

“the robustness of the directors’ assessment of the principal risks facing the company, including 

those that would threaten its solvency and liquidity and its outcome, including the related dis-

closures in the annual report and accounts”. Bemærk, at FRC i stedet for going concern har an-

vendt udtrykket “the principal risks facing the company, including those that would threaten its 

solvency and liquidity”, hvilket vi i det følgende forkorter til de væsentligste risici. Denne æn-

dring skyldes et ønske om at komme væk fra den snævre opfattelse, hvor vurderingen går på 

going concern-forudsætning for regnskabsudarbejdelsen. I stedet ønsker man mere at bevæge 

sig hen imod en bredere vurdering og beskrivelse af virksomhedens solvens- og likviditetsrisici.107 

 ISA (UK) 570 ”Going concern”: (recommendation 4) 

 Nyt afsnit 17-2 om at revisor skal læse og overveje, om følgende elementer i årsrapporten er i 

overensstemmelse med revisors kendskab opnået under revisionen og rapportere herom i revi-

sionspåtegningen, jf. ISA 700: 

 Ledelsens bekræftelse på dennes udførsel af en solid vurdering af de væsentligste risici 

 Oplysninger om styring og minimering af de væsentligste risici og evt. væsentlig usikkerhed heraf 
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 “Going concern and liquidity risks: lessons for companies and auditors, Final report and recommendations of 
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 Nyt afsnit 17-3 omhandler, at revisor på baggrund af sit kendskab opnået under revisionen skal 

overveje, om 

 Revisor har en indikation af, at årsrapporten som helhed ikke er ”fair, balanced and understan-

dable” i forhold til de væsentligste risici, og 

 De drøftede forhold vedrørende vurderingen af de væsentligste risici ikke er passende indarbej-

det i beretningen om revisionsudvalgets arbejde 

 ISA (UK) 700 ”The auditor’s report on financial statements”: (recommendation 5(a)) 

 Nyt afsnit 22C om at revisor skal afgive en erklæring om, hvorvidt denne har noget væsentligt at 

tilføje eller henlede opmærksomheden på forhold til de i ISA (UK) 570 afsnit 17-2 nævnte for-

hold. 

5.4.2 Den nuværende ISA (UK) 700 ”The auditor’s report on financial statements” 

Som tidligere nævnt har de igangsatte initiativer også medført opdatering af ”UK Corporate Governan-

ce Code”, der er udgivet i september 2012. Retningslinjen skal følges af alle børsnoterede virksomhe-

der i Storbritannien og dem, der frivilligt har valgt at efterleve den. Hvorvidt virksomhederne efterlever 

denne, skal rapporteres af ledelsen i årsrapporten.  

For sammenhæng til denne retningslinje, har FRC i oktober 2012 udstedt en revideret version af ISA 

(UK) 700, som i hovedtræk indeholder nedenstående ændringer: 

 Krav om kommunikation til revisionsudvalget vedrørende information, som er relevant for ledel-

sens udtalelse af den ”fair, balanced and understandable” årsrapport og for revisionsudvalgets 

forståelse for revisionen 

 Udvidelse af revisors erklæring til også at omfatte en udtalelse om, hvorvidt ledelsens udtalelse 

om årsrapporten er i overensstemmelse med revisors kendskab opnået under revisionen, samt 

hvorvidt forhold kommunikeret til revisionsudvalget ikke er tilstrækkeligt oplyst. 

Denne reviderede version trådte i kraft for revision af årsregnskaber, der begynder den 1. oktober 

2012 eller senere, hvilket også gælder for UK Corporate Governance Code. 

Samtidig arbejdede FRC på en besvarelse til IAASB’s ITC og afholdt et ”stakeholder outreach program-

me”. I den forbindelse blev begge regelsæt gennemgået og sammenholdt. Dette førte til konklusionen, 

at ikke alle forbedringer var medtaget i oktober 2012-versionen af ISA (UK) 700, hvorfor denne blev 

ændret endnu engang i juni 2013. Ændringerne skal være med til at give revisionspåtegningen større 

gennemsigtighed med det formål at forbedre kommunikationen til investorer. 
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Revisor skal forsyne offentligheden med yderligere forklaringer til revisionsarbejdet. Udover de æn-

dringer, som var indarbejdet i oktober 2012-versionen, omfatter juni 2013-versionen følgende yderli-

gere krav:108 

 Afsnit 19A.(a): Beskrivelse af identificerede risici af væsentlige fejl, som har størst påvirkning på 

o den overordnede revisionsstrategi 

o allokering af ressourcer i revisionen 

o fordeling af opgaveteamets indsats 

 Afsnit 19A.(b): Forklaring af hvordan begrebet væsentlighed er anvendt i revisionsplanlægningen 

og udførslen, samt angivelse af væsentlighedsniveau på regnskabsniveau som helhed 

 Afsnit 19A.(c): Overblik over revisionens omfang (scope) og omfangets sammenhæng til risici og 

væsentlighed. 

Denne version har fået samme ikrafttrædelsesdato som den tidligere version. 

FRC gør opmærksom på, at formuleringen i de yderligere oplysninger i revisionspåtegningen ikke skal 

bestå af standardiseret tekst. Dette hænger sammen med, at FRC er tilbageholdende overfor, at ISA’en 

skal være overdrevent detailreguleret og derfor opfordrer revisor til at anvende sin professionelle 

dømmekraft. Beskrivelserne må desuden ikke være forvirrende for brugere med hensyn til, om der er 

tale om stykvis konklusion på de enkelte områder. Revisor skal ikke gentage beskrivelserne i ledelsens 

udtalelser, men derimod supplere med relevante oplysninger, som denne har opnået under sit arbej-

de.109 

FRC har fra regnskabsbrugere modtaget en enstemmig tilkendegivelse om, at den økonomiske konse-

kvens for udvidelsen i revisionspåtegningen ikke anses at være et væsentligt problem.110 

FRC har udarbejdet et illustrativt eksempel på den samlede revisionspåtegning efter ISA (UK) 700, hvor 

ændringerne i henholdsvis oktober 2012-versionen og juni 2013-versionen er specifikt fremhævet, dog 

fremgår de tre yderligere oplysningskrav jf. juni 2013-versionen i et særskilt illustrativt eksempel, se 

bilag 11 og 12. 
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Som det ses indeholder FRC’s ISA 700 ikke krav om oplysning af forhold, som omfattes af IAASB’s Audi-

tor Commentary. Dette har været et af de omdiskuterede emner for FRC. Det er FRC’s opfattelse, at 

der i store træk vil være sammenfald i de forhold, som IAASB medtager i KAM, og dem, som FRC kræ-

ver oplyst i årsrapporter under udtalelse fra revisionsudvalget. Der er derfor mere eller mindre tale om 

samme oplysninger for regnskabsbrugerne, blot via forskellige kanaler. 

Det fremgår af ”Guidance on Audit Committees” fra september 2012, § 5.2, at revisionsudvalget skal 

rapportere signifikante forhold for årsregnskabet, som har været overvejet, og hvordan disse var 

kommunikeret af revisor. Som tidligere nævnt, skal revisor ligeledes erklære sig på, om denne udtalel-

se fra revisionsudvalget er tilstrækkelig. FRC mener endvidere, at selvom IAASB’s KAM-afsnit skulle 

angive revisionsmæssige forhold på årsregnskabet eller revisionen, som efter revisors vurdering er af 

væsentligst betydning for regnskabsbrugere, så peger deres eksempler af afsnittet mere på outputtet 

af revisionen. Med det menes, at der oplyses mere om vurdering af regnskabsposter end inputtet til 

revisionens udførsel, risikovurdering og væsentlighedsniveau.111 Her kan det udledes, at FRC i højere 

grad ønsker, at oplysninger om revisionens udfald – altså informationerne om de enkelte regnskabspo-

ster og øvrige oplysninger om forståelse af de enkelte regnskabsmæssige forhold – skal komme fra 

ledelsen og ikke fra revisor. 

5.4.3 Vodafone 

Vodafone Group Plc har, i samarbejde med Deloitte, som en af de første virksomheder i Storbritannien, 

valgt at før tids-implementere FRC’s ændringer til revisionspåtegningen for regnskabsåret 2012/13. Vi 

har derfor i vores afhandling valgt kort at se på, hvordan et praktisk eksempel kunne se ud. 

Vi har i denne forbindelse sammenholdt revisionspåtegningen for regnskabsåret 2011/12 med 

2012/13, hvori der er fundet følgende ændringer: 

 Strukturen i revisionspåtegningen: Påtegningen fylder to sider i forhold til én side tidligere. Der 

er indsat nye afsnit vedrørende going concern, audit commentary og erklæring på gennemlæs-

ning af anden information i årsrapporten, som forklares yderligere nedenfor. Derudover er der 

ændret på rækkefølgen på afsnittene. Konklusionen er flyttet op øverst, efterfulgt af et ”Basis for 

opinions”-afsnit med henvisning til afsnittet med ledelsens og revisors ansvar, som nu fremgår af 

de sidste afsnit. Inden imellem kommer de nye afsnit og konklusioner på andre forhold. Der er 

tillige kommet en tydeligere struktur i form af underoverskrifter. 
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 Going concern: Indeholder en erklæring på, at revisor ikke har identificeret væsentlige usikker-

heder vedrørende going concern og er enig i ledelsens vurdering af denne. Det fremgår dog i den 

afsluttende sætning, at erklæringen ikke kan anses som en garanti. Formulering af afsnittet 

stemmer -stort set overens med IAASB’s eksempel, men uden forklaringen til vurderingen af 

going concern forudsætningen. Dette er en opfyldelse af forslaget fra implementering af Shar-

man-anbefalingerne i november 2013. 

 ”Auditor commentary”: De tre yderligere oplysningskrav, jf. ændring i juni 2013-version, er om-

fattet i dette afsnit. 

 ”Our assessment of risks significant to our audit”: Her er der anvendt samme udformning, som 

angivet i FRC’s illustrativt eksempel. De oplistede risici er et langt stykke af vejen også de samme 

som FRC’s. 

 ”Our assessment of materiality”: Der er givet yderligere forklaring til, hvad væsentlighedsniveau 

er, og hvordan dette anvendes i revisionen. Ellers er formulering og opbygning magen til FRC’s 

med hensyn til, hvorledes væsentlighedsniveau er fastsat og de anvendte nøgletal og forudsæt-

ninger. 

 ”The scope of our audit”: I forhold til FRC’s eksempel er der ligeledes her yderligere forklaringer. 

Der er bl.a. beskrevet, hvad revisionen og revisionshandlingerne består af, samt hvad der er ud-

ført i henhold til de identificerede risici. 

 ”Our duty to read other information in the Annual Report” (ISA okt. 2012): Dette er en opfyldelse 

af kravet i oktober 2012-versionen. Revisor skal gennemlæse hele årsrapporten og erklære sig 

på, om der er identificeret information, som er væsentligt afvigende eller ukorrekt i forhold til 

årsregnskabet og revisors kendskab. 

Alle afsnit, undtagen audit commentary, er skrevet som en standardformulering. Da kravet om virk-

somhedsspecifikke oplysninger er med henvisning til netop de tre oplysningskrav i afsnit 19A i ISA’en, 

vurderes det at være efter hensigten. Imidlertid vurderes de yderligere tilføjelser af forklaringer til 

væsentlighedsniveau og revisionsomfanget at være generisk og standard tekst. Det må antages, at 

Vodafone og Deloitte forsøger at skabe et ordentligt grundlag for regnskabsbrugers forståelse af de 

øvrige oplysninger, og dermed forsøger de at formindske forventningskløften. Med Deloittes egne ord 

går det ud på følgende: ”opening the black-box of audit”.112 Revisionspåtegningerne for begge regn-

skabsår er vedlagt som bilag 13. Vores fokus ligger ikke på de britiske regler. Vi kommer derfor ikke 

nærmere ind på, hvorvidt FRC’s tiltag og revisionspåtegningen i Vodafones regnskab opfylder efter-
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spørgslen fra offentligheden. Dog vil det blive inddraget i vores senere analyse, når vi ser på, hvad 

regnskabsbrugere og revisorer har svaret i de foretagne interviews, og hvor ændringerne i Storbritan-

nien kan være relevant. 

5.5  Delkonklusion 

Der ses en generel enighed internationalt om, at der skal ske ændringer i revisionspåtegningen. Stan-

dardudstedere og regulatorer i de forskellige verdensdele er i gang med et større projekt for at forbed-

re værdien af revisionen for omverdenen. IAASB, EU-Kommissionen og FRC i Storbritannien er blandt 

nogle af dem, der er kommet med forslag til forbedringer af revisionspåtegningen. 

Fra IAASB’s side lægges der op til følgende væsentlige ændringer i den nye påtegning: 

 Struktur og formulering: Krav om særlige overskrifter 

 Uafhængighed: Eksplicit udtalelse samt angivelse af kilden til de efterlevede regler 

 KAM: Nyt afsnit om væsentligste revisionsmæssige forhold 

 Going concern: Positiv erklæring 

 Ledelsens og revisors ansvar: Forbedret forklaring samt mulighed for at flytte afsnittet ud af på-

tegningen. 

Struktur og formulering 

EU-Kommissionen: Påtegningen må maks. fylde fire sider eller 10.000 tegn. 

FRC: Ingen særlige krav. 

Fra IAASB’s side ønsker man ikke at sætte krav om en bestemt rækkefølge i påtegningen. Dette kan 

begrundes med, at de ønsker fleksibilitet i forhold til de enkelte landes regler. Til gengæld kræver 

IAASB særlige overskrifter til de enkelte afsnit for at skabe en genkendelighed. Dette forhold er ikke 

nærmere behandlet i EU-Kommissionen og FRC’s forslag, hvor det må formodes, at det må være op til 

revisor at vurdere, hvad der er mest hensigtsmæssigt. I revisionspåtegningen i Vodafones regnskab har 

man valgt at følge IAASB’s forslag om at flytte konklusionen op som det første afsnit. EU-Kommissionen 

har stillet krav om, at påtegningen ikke må fylde mere end fire sider eller 10.000 tegn. 

Både IAASB og EU lægger op til, at KAM-afsnit ikke må være en standardtekst. Dette er særligt krævet i 

FRC’s ISA 700 juni 2013-version. 
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Vi deler ovenstående ønsker, dog foreslår vi, at der stilles krav om, at konklusionen kommer som det 

første i påtegningen for at give et hurtige overblik over konklusionen, nu hvor påtegningen udvides til 

flere sider. Ligeledes mener vi, at det reducerer tvivl, hvis de efterfølgende afsnit opfattes som stykvise 

konklusioner som tydeliggør, at de efterfølgende KAM-afsnit ikke vil ændre ved konklusionen. Vi er af 

den opfattelse, at regnskabsbruger ikke vil læse standardtekst, især ikke hvor påtegningen bliver endnu 

længere, hvorfor det er essentielt, at den ikke består af standardformuleringer. Vores anbefaling går 

derfor på, at IAASB bør indarbejde specifikke krav om dette i ISA 700. 

Uafhængighed 

EU-Kommissionen: 

 Angivelse af hvilket organ i virksomheden er revisor valgt af 

 Angivelse af dato for tiltræden samt det samlede uafbrudte engagement, herunder tidligere for-

nyelser og genvalg 

 Erklæring om at der ikke er udført ikke-revisionsydelser, jf. artikel 10, nr. 3 og identifikation af al-

le team-medlemmer i påtegningen. 

FRC: Ingen ændringer. 

IAASB kræver nu, at revisor eksplicit erklærer sig om uafhængighed samt oplyser kilden til de efterle-

vede etiske krav og regelsæt i ”basis for opinion”. I Storbritannien har man blot fastholdt oplysningen 

om, at de etiske krav efterleves under ”revisors ansvar”. 

EU-Kommissionen er gået lidt over i den anden grøft og vil have en del flere oplysninger om uaf-

hængighed. Vores holdning er, at dette måske er knap så velovervejet. Vi mener, at den eksplicitte 

udtalelse vil skabe en større værdi for regnskabsbruger end fx en oplistning af alle medlemmer i revisi-

onsteamet. 

KAM 

EU-Kommissionen: Nøglerisikoområder for væsentlig fejlinformation, herunder kritiske regnskabsmæs-

sige skøn og målingsusikkerhed. 

FRC: Nyt afsnit med Audit Commentary, der skal indeholde tre elementer: 1) identificerede risici af 

væsentlige fejl, 2) forklaring af væsentlighedsniveau og sammenspil under revisionen og 3) revisions-

omfang. 
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KAM i illustrationen fra IAASB er efter vores vurdering formuleret meget overordnet for at få så mange 

kommentarer på disse som muligt og afprøve grænserne. 

FRC har et lidt andet syn på KAM end IAASB. De kræver ikke, at man beskriver risikoområder og revi-

sors arbejde, men at man anfører en oversigt over de væsentligste risici. Derudover vil de have tilføjet 

væsentlighedsniveau og revionsomfang i afsnittet. Det fremgår ikke tydeligt hos EU-Kommissionen, 

hvad deres egentlige ønske er for dette område. Vores bekymring er ordlyden ”kritiske regnskabsmæs-

sige skøn”, som efter vores vurdering bør rapporteres af ledelsen. Dog er vi ikke sikre på, om det, de 

egentlig mener, er de revisionsmæssige forhold ligesom KAM. EU-Kommissionen har ligesom FRC væ-

sentlighedsniveauet med som et punkt, dog er det ikke helt klart for os, hvad de ønsker oplyst her. 

Med hensyn til FRC’s forslag er vi splittede. På den ene side er vi tilhængere af oversigten af væsentlige 

risikoområder, der uden yderligere beskrivelse kan give regnskabsbruger et hurtigt overblik over, hvilke 

områder i regnskabet deres fokus bør være på. På den anden side er vi bange for, at regnskabsbruger 

kan komme i tvivl om, hvad revisor egentlig mener om disse områder. 

Hvad angår væsentlighedsniveau og revisionsomfanget, indeholder FRC’s eksempel en del virksom-

hedsspecifikke oplysninger, dog er beskrivelsen forholdsvis faktuel og på et overordnet niveau. Vi er 

enige i, at oplysning om metoden til fastsættelse og anvendelse kan tydeliggøre, at revisor arbejder ud 

fra en væsentlighedsbetragtning. Dog mener vi, at oplysningen om selve beløbet kan risikere at forvirre 

og være svær for regnskabsbruger at forholde sig til. Angående revisionsomfanget føler vi ikke, at dette 

afsnit tilfører ekstra viden, der giver en større værdi. Derfor vil afsnittet ud fra vores vurdering risikere 

at skabe information overload, og regnskabsbruger får derved svært ved at holde fokus. 

Overordnet set, bakker vi op om indførsel af KAM-afsnittet. Dog skal det påpeges, at det for KAM er 

vigtigt, at fastholde det revisionsmæssige fokus i beskrivelsen, og at det ikke udelukkende består af 

standardtekst. Vores anbefaling tager dels udgangspunk i svarene fra ITC’en, hvor de negative respon-

denter primært er bekymret for ansvarsfordelingen og det at revisor afgiver originale oplysninger, som 

bør komme fra ledelsen. Ved at begrænse beskrivelsen til revisions tilgang og arbejdshandlinger, vil 

risikoen for de nævnte bekymringer formindskes. Dermed vil eksemplet ”Valuation of Financial Instru-

ments” som tidligere nævnt være et rigtig godt og informativt eksempel, der bør kunne imødekomme 

omverdenens efterspørgsel på KAM, uden at revisor udtaler sig om områder, der bør oplyses af ledel-

sen. 
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Going concern 

EU-Kommissionen: Ønsker især en vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte som en going con-

cern. 

FRC: Positiv erklæring på virksomhedens solvens- og likviditetsrisici generelt. 

Tiltaget går igen hos alle tre standardsættere, som ønsker en positiv udtalelse, uanset om der er identi-

ficeret usikkerhed eller ej. Yderligere har FRC kastet et blik over opfattelsen af going concern-begrebet, 

hvor det er forsøgt at indsætte et udtryk, som afdækker den bredere forstand af virksomhedens sol-

vens og likviditetsrisici. 

Going concern-afsnittet i illustrationen i ED’et er efter vores vurdering for lang og standardiseret til, at 

det giver den reelle ønskede værdi for regnskabsbruger. Endvidere mener vi, at den sidste sætning i 

afsnittet med forbehold for garantien er overflødig og kan virke ansvarsfraskrivende. 

Desuden skal revisor efter vores vurdering ikke erklære sig på ledelsens vegne. Der ses, at IAASB har 

ændret på formulering af eksemplet til going concern-afsnittet for at imødekomme de negative tilba-

gemeldinger i ITC’en. Dog er det efter vores opfattelse ikke lykke at formindske usikkerheden om an-

svarsfordelingen. 

Ledelsens- og revisors ansvar 

EU-Kommissionen: Ingen ændringer. 

FRC: Tilpassede revisors ansvar med, at revisor nu erklærer på ledelsens udtalelser. 

Generelt har man forsøgt, at forbedre udtalelsen om ansvar og opdateret denne i forbindelse med 

øvrige ændringer. Dog har FRC haft en anden tilgang, hvor de først skærpede oplysningskravene hos 

ledelsen, hvorefter de indsatte krav til revisor om positiv erklæring heraf. Både FRC og IAASB har givet 

mulighed for, at udtage afsnittet og ligge det på en hjemmeside. Yderligere har IAASB ligeledes åbnet 

op for, at flytte afsnittet, der blot er en standardtekst, omme i et appendiks. 

Vi støtter forslaget om, at flytte denne lange standardbeskrivelse ud af revisionspåtegningen. Vores 

vurdering er, at al den standardtekst ikke læses af regnskabsbruger og derfor ikke skaber værdi og blot 

risikerer, at skabe information overload. 

  



Kapitel 5 – Internationale undersøgelser 

Side 79 af 125 

 

Europa-Kommissionens forordning 

Da EU-Kommissionens forslag skal udmøntes i en forordning, ser vi en problemstilling i, at der kan op-

stå modstridende krav i de to regelsæt. Endvidere vil fremtidige forbedringer og tilpasninger på områ-

det være svære at indføre. 

Vi vil i efterfølgende empiriske undersøgelse analysere, hvorvidt vore synspunkter ovenfor kan under-

bygges hos en bredere gruppe. 
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6 Empiriske data 

Vi har i denne afhandling vlgt at fokusere på, hvordan vi kan gøre revisors rapportering bedre og, hvor-

dan vi kan sikre en større værdiskabelse for regnskabsbrugere af revisors arbejde. 

Da IAASB har arbejdet med dette område i flere år og nærmer sig et færdigt projekt til forbedring af 

revisors rapportering og større gennemsigtighed i revisors arbejde, har vi valgt at læne os op af ED’et. 

Vi har valgt at interviewe revisorer og regnskabsbrugere for at få synspunktet fra begge sider af bordet. 

Vi er i vores interview startet med at fokusere på, hvilken værdi påtegningen har, som den er i dag, og 

hvorvidt der er ønsker til en ændring af denne. Vi har herefter modtaget respondenternes holdning til 

IAASB’s udkast til en ny påtegning samt yderligere forslag fra EU-Kommissionen. Vores ønske med un-

dersøgelsen er at finde frem til, om vi er på rette vej, eller om der skal helt andre tiltag til. Vi har derfor 

ligeledes spurgt meget åbent til, om der i stedet bør kigges på andre ændringer, herunder i hyppighe-

den af erklæringer fra revisor eller mulige ændringer i andre lovgivning. Vi har under interviewene und-

ladt at spørge specifikt til ændringerne i Storbritannien. Dette skyldes dels, at vi ikke ønsker at forvirre 

respondenterne, og dels ligger FRC’s regler forholdsvis tæt op af IAASB med tilføjelse af væsentlig-

hedsniveau, som er indarbejdet i EU-Kommissionen. Yderligere har FRC ikke en direkte påvirkning på 

dansk lovgivning. 

Vi vil nedenfor starte med at se på revisorernes kommentarer og herefter på regnskabsbrugerne for 

bagefter at sammenholde deres svar og se, hvordan disse kan mødes til en videre anbefaling. Yderme-

re vil vi se på enkelte høringssvar og sammenholde dem med vores opnåede svar hos respondenterne 

og dermed komme med vores endelige anbefaling i konklusionen. 

6.1  Interview af revisorer 

Vi har adspurgt seks revisorer fra fire forskellige revisionsfirmaer, hvoraf fem er statsautoriserede og 

partnere. Jan Bo Hansen (Deloitte), Jesper Seehausen (Beierholm) og Søren Kok Olsen (KMPG) er desu-

den en del af den faglige afdeling i hvert deres respektive revisionsfirma. Morten Speitzer (Deloitte) 

sidder som formand for FSR’s bestyrelse, Søren Kok Olsen er viceformand i FSR’s Regnskabstekniske 

Udvalg og Eskild Jakobsen (E&Y) har ligeledes været formand for samme udvalg. Sumit Sudan (Deloitte) 

er statsautoriseret revisor og partner. I dette kapitel henviser ”respondenter” til de seks interviewede 

revisorer.  
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Med henvisning til beskrivelsen under kildekritik gør vi her særligt opmærksom på, at der ikke er tale 

om en statistisk repræsentativ stikprøveudvælgelse af respondenter, og derfor kan vores udledning 

ikke opfattes som en generel holdning i revisionsbranchen. Respondenterne kan have forskellig bag-

grund og, her kan vores spørgsmål tolkes forskelligt og dermed medføre udsving i svarene.  Som følge 

af populationens størrelse og udvælgelsen af respondenter kan billedet hurtigt ændres ved anden ud-

vælgelse eller mindre udsving i svarene. Hensigten er dog alene at give en indikation via de seks re-

spondenters holdninger. Vores mål e, at ende ud med nogle anbefalinger til, hvordan revision i fremti-

den og revisors kommunikation til omverdenen kan skabe yderligere værdi. Vi vil anvende resultaterne 

fra interviewene til at give os en formodning om, hvorvidt der vil være hold i vores anbefalinger. 

For at kunne opnå et brugbart resultat for, hvordan den fremtidige revisors rapportering skal være, har 

vi valgt at indlede vores interview med respondenternes holdning til den nuværende påtegning. Vi vil 

nedenfor oplyse de spørgsmål, vi har stillet, under interviewene og herefter komme med responden-

ternes udsagn og kommentere på disse, hvor det måtte være relevant. 

Spørgsmål 1: Hvad føler du, der mangler i revisors rapportering i dag? Og hvordan kan dette forbed-

res? 

Dette spørgsmål har til formål at belyse respondenternes holdning til den nuværende rapportering til 

offentligheden. Som beskrevet i kapitel 4 ser vi i dag en forventningskløft omkring, hvad påtegningen 

lover, hvorfor vi vil kigge på, hvad der kan forbedres omkring revisors rapportering. 

Respondenterne anerkender, at regnskabsbruger har behov for mere information, og at påtegningen i 

dag ikke tilfører den store værdi grundet standardisering og den manglende kvalitative information. 

Følgende citat fra Eskild understøtter påstanden. ”Det er jo fordi den er standardiseret, som den er i 

dag, og det vil sige, at sjældent, ja almindeligvist vil det være en standardpåtegning, som jo egentlig 

ikke indeholder særligt meget information, ikke brugbart information.” 

Dog er der nogen af respondenterne, der mener, at problemet kan løses på anden vis. Det kan fx næv-

nes, at Søren mener, at den nuværende påtegning er fornuftig, og at forventningskløften bl.a. skal af-

hjælpes, ved undervisning af regnskabsbruger eller ved information om revisors arbejde på en hjem-

meside113. Dette synspunkt deler Morten med følgende udtalelser: ”Så jeg mener slet ikke, det er på-

tegningen. Jeg mener mere, det er kommunikationen omkring, hvad det er, revisor egentlig laver.” 
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”Men jeg tror ligeså meget, det er spørgsmålet om kommunikation i forhold til at gå ud og fortælle, 

hvad består en revision af, altså hvad er det, når vi reviderer. Det der er udfordringen er, at der ikke er 

nogen medier, der interesserer sig særligt for det, på nær når noget er gået galt. Så det er noget, som 

en brancheforening som FSR – danske revisorer må tage på sig og gå ud og fortælle lidt mere om.” 

Når det er sagt, er der hos respondenterne en generel forståelse for, at påtegningen skal forbedres, og 

at problemet kan løses ved forskellige tiltag. Halvdelen af respondenterne har her udtalt, at der skal 

være mindre standardformulering og ligeledes indgå en beskrivelse af væsentlige risici og skøn. Nogle 

af respondenterne er enige med IAASB i, at konklusionen skal flyttes op som det første i påtegningen. 

Der er opbakning til, at beskrivelsen af ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelsen bør fjernes fra 

påtegningen. Dette vil afhjælpe ønsket om, at man får noget af alt det standardtekst, der i dag indgår i 

påtegningen, væk. 

Ifølge Jesper skal påtegningen gøres kortere, og man kunne samtidig lege med tanken om, at der skulle 

indføres en smileyordning eller et såkaldt trafiklys, hvor regnskabsbruger hurtigt kan få et overblik over 

eventuelle faresignaler114. 

I tilknytning til standardiseringen af revisionspåtegningen påpeger Eskild, at en del af forventningskløf-

ten består i, at regnskabsbruger ikke forstår, hvad revisor skriver. Formuleringen i revisionspåtegningen 

kan være meget revisionsteknisk, hvilket kan gøre det svært for en person uden revisionsmæssig bag-

grund at forstå, hvad den egentlig indebærer115. 

Det ses, at der er mange forskellige måder at afhjælpe problemstillingen på. Det mest nærliggende vil 

være en påtegning med mindre standardtekst og færre revisionstekniske formuleringer, så det dermed 

er nemmere for alle regnskabsbrugere at forstå. Flere af de her tiltag er allerede en del af IAASB’s for-

slag, hvilket indikerer, at vi i hvert fald er på rette vej. 
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 Interview af Jesper Seehausen, d. 8.10.2013 kl. 18.15, Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 
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Spørgsmål 2: Hvad er din holdning til de nye tiltag fra IAASB’s side. Vil de tillægge en større værdi til 

rapporteringen ud fra din vurdering? 

Spørgsmål 3: Hvordan opfatter du det nye afsnit vedrørende Key Audit Matters? Ser du nogen ud-

fordring i forhold til formuleringen af disse og en eventuel risiko for standardisering på sigt? 

Spørgsmål 4: Hvordan opfatter du det nye afsnit vedrørende going concern? Ser du nogen udfordrin-

ger i forhold til regnskabsbrugers forståelse af afsnittet? 

Som tidligere nævnt vil vi undersøge, om revisionsbranchen er på lidt mere rette vej med at imøde-

komme regnskabsbrugernes ønsker. Vi har derfor spurgt respondenterne om deres holdning til de nye 

tiltag fra IAASB. Til de af respondenterne, der ikke havde kendskab til IAASB’s ED, har vi sendt illustrati-

onen af den fremtidige påtegning samt et overblik over de forbedringer, IAASB lægger op til. 

ED overordnet 

Respondenterne er overvejende positive over for det nye forslag fra IAASB. Det skal dog bemærkes, at 

de delvis positive mener, at der samtidig er udfordringer med det nye forslag for at opnå den ønskede 

værdi. 

”Jeg synes, de er lige I øjet. Jeg synes faktisk, og det tror jeg, at alle er enige om, at der er behov for at 

lave om på påtegningen, som den ser ud i dag. Så det med at fokusere på de betydelige risici, det er 

faktisk det, som dækker langt størstedelen af KAM, som de arbejder med i høringsudkastet. Så får man 

givet den indsigt i revisionen og regnskabet, som er vigtig for regnskabslæser”, udtaler Jan. 

Eskild har samme opfattelse af forslaget på det overordnede plan. Han er meget positiv for tankerne 

bag og formålet. Han erkender dog samtidig, at det ikke er perfekt, og at der sagtens kan ske forbed-

ringer116. Den generelle holdning er stadig, at tanken er god, og det vil give regnskabsbruger en ind-

faldsvinkel til det væsentlige i regnskabet. Dette understøttes ligeledes af følgende udsagn fra Sumit: 

”Hele pointen med at gøre det mere individuelt og gennemsigtigt, og involvere nogle mere kvalitative 

informationer, synes jeg jo overordnet set er godt for markedet som helhed”. 

”Jeg er ikke sikker på, at alle regnskabsbrugere kan forstå budskaberne, og hvad der rent faktisk står”. 

Ovenstående hænger sammen med det tidligere nævnte kommunikationsproblem, der er revisions-

branchens generelle udfordring. 
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KAM 

Til trods for at der er en generel opbakning til initiativet fra IAASB, er respondenterne overvejende 

negative over for det nye KAM afsnit. Overordnet set er der følgende bekymringer: 

 Formuleringen – Der ses en generel bekymring for, at der ikke vil blive anvendt et sprog, der er 

forståligt for regnskabsbruger, samt at det bliver for meget standardtekst, der ikke kan ses som 

værdiskabende. 

 Informationskanalen – Flere respondenter finder det mere hensigtsmæssigt, at informationerne 

videregives af ledelsen i regnskabet. En af respondenterne foreslår, at der blot gives en kort 

henvisning til noterne og andre udtalelser fra ledelsen i årsrapporten. 

 Udvælgelsen – Når der er lagt op til, at revisorer selv vurderer, hvilke forhold der skal medtages 

som KAM, er udfordringen at skabe den faktiske værdi med disse forhold for regnskabsbruger. 

Risikoen er dels, at hvis der beskrives de samme forhold år efter år vil afsnittet formodes at mi-

ste værdien, og dels, at når der så roteres på de identificerede risici, vil det forvirre regnskabs-

bruger. 

 Indholdet – Der nævnes den problemstilling, at det er meget følsomt, hvor meget revisor kan 

skrive. Det kræver derfor en afstemning af, hvad der er offentlig og ikke offentlig information. 

Dette kan medføre, at der gives en for generel information, som kan ende med at være overflø-

dig. Et andet synspunkt er, at KAM kan komme til, at skabe tvivl om revisors konklusion. 

Jesper udtaler følgende: ”Jeg er usikker på, hvordan det vil blive modtaget af regnskabsbrugerne, 

idet de vel først og fremmest er interesserede i at vide, om årsregnskabet efter revisors opfattel-

se er ”rigtigt”, altså om det giver et retvisende billede. Hvordan revisor er nået til denne overbe-

visning, vil jeg antage, at regnskabsbrugerne er mindre interesserede i at vide. Jeg synes derfor, 

at fokus i højere grad skulle være på beskrivelse af regnskabsmæssige – og måske forretnings-

mæssige – risici i årsregnskabet, evt. med henvisning fra revisionspåtegningen i form af supple-

rende oplysninger”. 

Enkelte respondenter ser KAM som en rigtig god nyskabelse og mulighed for at højne revisionskvalite-

ten og kommunikationen mellem revisor og ledelsen. 

Til dels er Jan ikke modstander af, at der godt kan være lidt standardformulering for at skabe en gen-

kendelighed og sammenlignelighed, der samtidigt vil skabe mindre tvivl om betydningen. Dog pointe-

rer han, at det skal være i begrænset omfang, og at det er vigtigt med en tydelig reference til, hvad der 
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står i regnskabet. Yderligere mener han, at det vil skabe mere nytteværdi for ledelsen i form af bedre 

forståelse hos ledelsen for revisionen117. 

Going concern 

Respondenternes holdning til going concern-afsnittet viser stort set samme billede som for KAM. Jan 

udtaler, at afsnittet er noget pjat, og at udtalelsen ikke giver en tryghed med det forbehold, at udtalel-

sen ikke er en garanti118. Morten og Søren deler dette syn på going concern-afsnittet. Mortens frygt er 

samtidig, at forventningskløften forøges, eftersom regnskabsbruger kan misforstå denne udtalelse som 

et skærpet revisionskrav og en muligvis garanti119.  Søren ser ikke meningen i at skulle erklære sig på et 

enkelt regnskabsprincip. IASB er i gang med et projekt omkring going concern, hvor der kigges på, hvad 

ledelsen skal adressere i regnskabet. Dermed mener Søren, at det er overflødigt, at revisor gentager 

forholdet i påtegningen120. Jan har samme opfattelse, at problemstillingen skal afhjælpes ved skærpe-

de krav i regnskabsreguleringen121. 

Den anden halvdel af respondenterne er dog overvejende positiv over for forslaget om en eksplicit 

udtalelse af going concern. Oven på alle de problemer, der har været om going concern, mener de, at 

det er godt, der synliggøres, at revisor har foretaget en vurdering. Yderligere bemærkes, at Eskild - i de 

situationer hvor det er åbenlyst, at going concern-forudsætningen er overholdt - synes, at afsnittet kan 

udarbejdes i en meget kort form. 

Blandt respondenterne er der opbakning og forståelse omkring tiltagene, dog ser de ligeledes mange 

faldgruber, som gør det svært i praksis at opnå den ønskede værdi. Bekymringen går både på KAM og 

going concern, som bl.a. skyldes en formodning om, at afsnittene i praksis bliver mere eller mindre 

standardformuleret, og revisors generelle udfordring med at formulere et forståeligt sprog for den 

brede målgruppe. 

Vi er enige med respondenterne i, at det er vigtigt, at den nye påtegning ikke bliver endnu en lang 

standardtekst, som ikke forstås af almindelige mennesker. Det er derfor vigtigt, at IAASB arbejder vide-

re med at sikre undgåelse af brugen af standarttekster og sørger for at indarbejde krav i ISA’er til for-

hindring af dette. Yderligere skal IAASB tydeliggøre over for revisionsbranchen, at en mindre revisions-

teknisk formulering er vigtigt for udbyttet hos regnskabsbrugerne. 
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Spørgsmål 5: Hvordan skal revisorerne sikre balancen mellem overholdelse af tavshedspligten og 

samtidig forbedre kvaliteten af årsrapporten over for regnskabsbruger? 

Det generelle billede hos respondenterne er, at de ikke er bekymrede for, at revisor bryder tavsheds-

pligten ved at give yderligere information i påtegningen. Udfordringen ligger i at få en tilstrækkelig 

dialog og forventningsafstemning med ledelsen, så der ikke risikeres at offentliggøre fortrolige oplys-

ninger. Der ses dog en bred enighed om, at der bør være tale om oplysninger, der i forvejen er adresse-

ret i regnskabet, og derfor er problemstillingen af en mere teoretisk karakter. Jesper pointerer, at dette 

formelt set ikke vil være noget problem, da oplysningspligt tilsidesætter tavshedspligten, jf. straffelo-

vens § 152 E122. 

Efter vores vurdering bør IAASB sætte et krav ind om, at KAM skal have en direkte reference til års-

regnskabet, og dermed formindskes risikoen for overtrædelse af tavshedspligten. Da indholdet og for-

muleringen af KAM ikke er nærmere lovbestemt, kan det diskuteres, hvordan KAM-oplysningerne er 

omfattet af oplysningspligten. Det er en hård fin grænse for, hvor meget revisor skal oplyse for at op-

fylde sin rapporteringspligt, hvorfor det ikke er sikkert, at tavshedspligten kan tilsidesættes i alle situa-

tioner. Vi tror ikke, at revisor får lov til at medtage følsomme oplysninger hensynsløst i forhold til virk-

somheden. 

Spørgsmål 6: Hvad hvis der indføres et separat afsnit i årsrapporten, og man fastholder den nuvæ-

rende revisorerklæring i den korte version? 

Set i lyset af bekymringen for en for lang eller uoverskuelig påtegning for regnskabsbrugere stillede vi 

ovenstående spørgsmål for at undersøge interessen for, at indføre et separat afsnit i årsrapporten, 

hvor revisor udtaler sig om væsentlige forhold i forbindelse med revisionen, som ikke ændrer på kon-

klusionen. 

Af interviewene fremgik, at der er en negativ stemning omkring at flytte en del af revisors udtalelser 

andre steder hen end i påtegningen. Eskild er ikke afvisende over for ideen og tror godt, det kan være 

en udmærket ide, så der er en klar adskillelse mellem det standardiserede og skræddersyede. Det skal 

dog være tæt knyttet i årsrapporten123. 
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Vores tanke, da vi påbegyndte opgaven, var, om det kunne være en god ide at indføre en revisors be-

retning i årsregnskabet. Hvor revisor i stedet for en længere påtegning kunne skrive om de ønskede 

forhold separat og beholde påtegningen i dens nuværende form. Denne tanke er blandt de udvalgte 

respondenter kun delt af én. Ligeledes ønsker vi at påpege, at vi undervejs i processen har ændret 

holdning til at opdele revisors rapporteringer til offentligheden, og vi deler nu respondenternes hold-

ning. Vi vurderer dermed ikke, at det rigtige tiltag fremadrettet vil være at indføre et ekstra afsnit til 

revisor. 

Spørgsmål 7: Hvilken værdi vil nedenstående yderligere forslag fra EU-Kommissionen tilføre årsrap-

porten? Er nogle af dem væsentlige at indføre? 

Uafhængighed – dato for tiltræden, udførte ydelser der ikke er revision, hvem revisor er valgt af og 

navns nævnelse af alle i teamet 

Af interviewene var det tydeligt, at respondenterne generelt ikke er tilhængere af de yderligere forslag 

fra EU-Kommissionen. Det er vores opfattelse, at kravene til uafhængighed er reguleret i lovgivningen 

og fremgår implicit af overskriften i påtegningen ”den uafhængige revisors erklæringer”. Denne hold-

ning er der en generel enighed om hos respondenterne.  Opremsning af ovenstående forhold er efter 

vores opfattelse enten unødvendig eller noget, som regnskabsbruger har adgang til via andre kanaler. 

Det interne kontrolmiljøs effektivitet og fordeling af substansrevision og kontrolrevision både i år og 

tidligere år 

Med hensyn til det interne kontrolmiljøs effektivitet og fordelingen af substansrevision og kontrolrevi-

sion eksisterer en negativ tilgang blandt respondenterne. Det vil være svært for revisor at forklare på få 

linjer, og det vil samtidig være svært for regnskabsbruger at forstå. 

Endvidere er der med det interne kontrolmiljø en generel frygt for, at kravet svarer til SOX-erklæringen 

i USA, der var enorm omkostningstung, og værdien for regnskabsbruger ikke står mål med den merom-

kostning. 

Er protokollatet i overensstemmelse med revisionspåtegningen? 

Respondenterne udtrykker, at der pr. definition skal være overensstemmelse mellem protokollat og 

revisionspåtegning. Yderligere tilføjer Jan, at det allerede er dækket af IAASB’s forslag, at KAM skal 
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udvælges fra forhold kommunikeret til ledelsen124. Enkelte respondenters holdning er ikke afklaret, 

hvilket mere er et udtryk for en manglende forståelse for betydningen i forslaget. 

Væsentlighedsniveau 

Jan nævnte, at IAASB tidligere har foreslået oplysning af væsentlighedsniveauet i påtegningen, men 

grundet manglende opbakning er det fjernet igen125. Respondenter udtrykker deres tvivl om, hvordan 

regnskabsbruger vil have den fornødne kvalifikation til at bearbejde den information. Bekymringen er, 

at det vil skabe større usikkerhed hos regnskabsbruger, når de ikke er uddannet i at forstå den revisi-

onstekniske tilgang ved fastsættelse af et væsentlighedsniveau. 

Det er vores indtryk, at de nævnte forslag fra EU vil komme til at skabe informationsoverload og der-

med fjerne regnskabsbrugers fokus fra det, der egentlig skaber værdi. 

Spørgsmål 8: Vil forslagene medføre en økonomisk konsekvens, der kan matche udbyttet hos regn-

skabsbruger? 

Det generelle billede hos respondenterne er, at det vil medføre en økonomisk konsekvens, og spørgs-

målet er derfor, om det vil skabe en tilsvarende værdi. I denne forbindelse udtaler Jan: ”Jeg tror, at 

fordelen for samfundet klart overstiger de omkostninger, det vil medføre”. Eskild deler samme holdning 

som Jan, hvorimod Søren er betænkelig ved, om man kommer til at bruge en masse tid på en ny stan-

dardpåtegning, som ikke modsvarer udbyttet hos regnskabsbruger126. De øvrige respondenter har ikke 

en klar melding om, om det vil matche udbyttet, men de mener til gengæld ikke, at det bør medføre en 

væsentlig større udgift. 

Vi vurderer, at der selvfølgelig vil være en meromkostning forbundet med yderligere dialog med ledel-

sen og formuleringen af de nye afsnit, og at der herudover er behov for større involvering af fagansvar-

lige og jurister i de enkelte sager. Forslaget fra IAASB om KAM, der vurderes at være den mest tidskræ-

vende del af forslaget, gælder kun for børsnoterede virksomheder, hvor meromkostningen ikke forven-

tes at udgøre en bemærkelsesværdig andel af det samlede honorar. 
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Spørgsmål 9: Hvilke andre rapporteringsformer kunne tænkes at forbedre kommunikationen og gen-

nemsigtigheden over for regnskabsbruger? 

 Skal revisor erklære oftere for at styrke troværdigheden, fx ved kvartals- eller halvårsrapport? 

 Hvad med rapportering i retning af revisionsprotokollat, men som skal offentliggøres eller gi-

ves til tilsynsmyndighederne. 

I forbindelse med overvejelser af hvilke andre muligheder revisorer har for at kommunikere til omver-

denen, har vi fremsat to forslag til at styrke revisors troværdighed. 

Der er generelt en positiv stemning over for vores forslag om en mere hyppig kommunikation til om-

verdenen. Søren udtaler i den sammenhæng: ”Jeg mener selvfølgelig, at der bør være en eller anden 

form for erklæring – også på halvårs- eller delårsrapporterne generelt. Det er også der, man ser fra 

regnskabskontrols side, at det er der, der er flest fejl i virksomheden. Jeg kunne godt se, at man måske 

også kunne forbedre revisors rolle med en mere kontinuerlig applikation, bl.a. delårsrapporter”. 

Vores tanke med forslaget er, at det kunne tilføre en større sikkerhed for regnskabsbruger i løbet af 

året, hvor der ofte også tages beslutninger, og derved undgå eventuelle ubehagelige overraskelser, når 

årsrapporten offentliggøres. Ad den vej kunne det være med til at skabe en større tiltro til revisions-

branchen. Dette har vi mødt opbakning til hos fire ud af de seks respondenter. 

Derimod har vi ikke mødt den store opbakning på offentliggørelse af en form for revisionsprotokollat. 

Der er overvejende enighed om, at revisionsprotokollatet er til ledelsen og ikke skal ud til offentlighe-

den. 

Vi har forespurgt respondenterne om yderligere forslag til andre rapporteringsformer og har modtaget 

følgende: 

 Vigtige områder kan listes på forsiden af årsrapporten for, at give regnskabsbruger et hurtigt 

overblik 

 Revisors aktive deltagelse i generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre offentlige forsam-

linger (ikke blot ved fremmøde). På denne måde kan revisor synliggøre sit arbejde og baggrun-

den for sin konklusion. Det kan også skabe en tovejs kommunikation med regnskabsbrugeren for 

at formindske den eksisterende forventningskløft 

 Undervisning og markedsføring hænger til dels sammen med revisors synlighed som nævnt 

ovenfor. En stor del af forventningskløften skyldes, at regnskabsbruger ikke har det tilstrækkeli-
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ge kendskab og forståelse for revisionen generelt. Dette er noget FSR som brancheforening må 

tage på sig, da det kan være svært for den enkelte revisor at nå ud til en bredere kreds. Udfor-

dringen er imidlertid, at medierne kun interesserer sig, når noget er gået galt og dermed er med 

til at kaste et forkert lys over revisionsbranchen. 

Vi vil medtage ovenstående forslag i det videre forløb af analysen for at vurdere, om de skal indgå som 

en del af den afsluttende anbefaling. 

Spørgsmål 10: Vil indførelsen af det nye forslag være mere byrdefuldt for revisor ansvarsmæssigt? 

Af interviewene har vi kunnet udlede, at halvdelen af respondenterne ikke mener, det vil være mere 

byrdefuldt for revisor ansvarsmæssigt med de nye forslag. Dette kan bl.a. argumenteres med følgende 

udsagn fra Eskild: ”Det kan også bruges for revisor til at begrænse et ansvar, fordi du i højere grad har 

mulighed for at give nogle nuancer, som du måske ikke helt har kunnet få frem i den nuværende påteg-

ning”. Den anden halvdel udtaler, at der godt kan være et problem ved, at revisor skal skrive mere frit 

og flere virksomhedsspecifikke oplysninger. 

Herudover vurderes, at det ikke vil medføre en betydelig ændring af revisors ansvar, da revisionskravet 

er det samme. Herved menes, at revisor stadig udfører samme arbejde og afgiver konklusion efter 

samme bestemmelser, men blot udvider kommunikationen til offentligheden. 

På trods af at indførelsen ikke bør medføre udvidelse af revisors ansvar, så kan vi godt se risikoen i, at 

regnskabsbruger kan tillægge de nye afsnit en for stor betydning. I og med at revisorer i sagens natur 

ikke kan rapportere alle væsentlige risikoområder, kan det risikeres, at nogen af regnskabsbrugerne vil 

kritisere revisor for ikke at nævne nogle bestemte forhold. Denne holdning deles af et par af respon-

denterne. 

Spørgsmål 11: Vil de nye forslag have en konsekvens for det fremadrettede samarbejde og tilliden 

mellem virksomhederne og revisor? 

Ved påbegyndelsen af denne opgave var vores bekymring, om de nye tiltag ville medføre en risiko for 

at ledelsen ville være mindre tilbøjelig til at give oplysninger i samme omfang som hidtil. Ingen af re-

spondenterne ser dog dette som en reel problemstilling i praksis. Respondenterne kommenterer dog 

på, at det i praksis formentlig vil betyde, at ledelsen vil have en stærkere holdning til, hvilke oplysnin-

ger skal indgå, og hvordan disse kommunikeres i påtegningen. Dermed kræver forslaget en tættere 

dialog med ledelsen. 



Kapitel 6 – Empiriske data 

Side 91 af 125 

 

Spørgsmål 12: Hvilke andre områder inden for regnskabs- og revisorlovgivningen mener du, der bør 

ske en forbedring af for at skabe den ønskede værdi hos regnskabsbrugerne? 

Afslutningsvis ønsker vi at se, hvorvidt det i stedet er inden for regnskabs- og revisorlovgivningen, der 

bør ske en forbedring. Dette kan begrundes med, at vi har et indtryk af, at regnskabsbruger ikke skal 

uddannes i det revisionstekniske via påtegningen, dels fordi det vil kræve for mange sider for, at kunne 

give den mest hensigtsmæssige forklaring, dels fordi det skal heller ikke ses via det enkelte regnskab, 

men mere generelt for branchen samlet set. Hvis det er regnskabsmæssige oplysninger, som regn-

skabsbruger efterspørger, mener vi, at disse skal komme fra ledelsen. Hertil har vi modtaget følgende 

input fra respondenterne: 

 Erstatningsfrihed – en af respondenterne mener, at man der bør overveje erstatningsfrihed, hvor 

revisor frit kan skrive, det han vil. Det kunne myndighederne lade komme an på en prøve i en 

indkøringsperiode for at finde ud af, om investorerne er villige til at acceptere den risiko mod at 

få yderligere oplysninger fra revisor. 

 Mere aktiv kommunikation mellem revisor og tilsynsmyndigheder – her er tankegangen den 

samme om, at finanstilsynet modtager revisionsprotokollat for de finansielle virksomheder. 

 Regnskabslovgivningen i dag har på den ene siden skabt information overload på de børsnotere-

de virksomheder, som regnskabsbruger ikke kan kapere. Samtidig er man, når det gælder i de 

mindre virksomheder, røget i den anden grøft.  Dermed ses det gerne, at regnskabslovgivningen 

finder et passende leje for de forskellige klasser af virksomheder. 

 Respondenterne har ligeledes peget på, at der bør ske en forbedring af ledelsesberetningen. På 

den ene side ønskes en strømligning, på den anden side mere en kvalitativ information, herun-

der interne kontroller. Derudover bør ledelsesberetningen indeholde mere fremadskuende in-

formation, blandt andet om strategier og de forretningsorienterede overvejelser. 

Det ses af ovenstående, at vores synspunkter deles af respondenterne. Disse vil ligeledes blive behand-

let i den videre anbefaling. 

6.2  Interview regnskabsbrugere 

Som vi også tidligere har beskrevet er regnskabsbrugerne en meget divergent gruppe. For at inkludere 

så mange forskellige synsvinkler som muligt, har vi forsøgt at interviewe folk fra forskellige grupper, 

herunder tre investorer, en investeringsrådgiver, to regnskabsaflæggere, Finanstilsynet, Erhvervsstyrel-

sen og Finansrådet. Der var to deltagere i interviewet hos henholdsvis Finanstilsynet (Pernille Dalby 
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Nielsen, specialkonsulent og Mads Mathiasen, kontorchef) og Finansrådet (Martin Thygesen, kontor-

chef og Bo Lund Christensen, juridisk konsulent i kreditudvalget). 

De to regnskabsaflæggere er henholdsvis en tidligere direktør hos Unipension (Niels Erik Eberhard) og 

en CFO hos Mærsk Line (Søren Strøm). Investorerne omfatter Industriens Pension (Charles Mikkelsen, 

porteføljemanager), ATP (Jacob Schmidt Johansen, porteføljemanager) og Capidea (dansk kapitalfond, 

Erik Balleby Jensen, partner og CEO). Investeringsrådgiveren er rådgiver for køb og salg af virksomhe-

der og underviser på CBS (Christian Aarosin). Fra Erhvervsstyrelsen deltog Allan Vestergaard, special-

rådgiver og involveret i lovgivningen bl.a. med den nye revisionspåtegning, i interviewet. Vi har ved 

udvælgelsen gjort noget særligt ud af at udtage hyppige regnskabsbrugere med relevans for vores af-

handling. Ved databehandling af interview med Finanstilsynet og Finansrådet har vi set de respektive 

deltagere for de to organisationer som en. Hvor det har været relevant og hvor holdningerne har været 

forskellige, har vi dog foretaget databehandlingen som selvstændige svar. Tanken med opdelingen var 

også at opnå en identifikation af, hvorvidt der er en sammenhæng inden for de forskellige grupper. 

Under databehandlingen er det konstateret, at der blandt de udvalgte respondentgrupper ikke er en 

tydelig ensretning i holdninger. De er derfor behandlet som enkeltstående svar. I indeværende kapitel 

henviser ”respondenter” til de ni interviewede regnskabsbrugere. Der er – ligesom for interview af 

revisorerne – ikke tale om en repræsentativ statistisk udvælgelse. Vores hensigt er endvidere at opnå 

en forståelse af de holdninger, der kan være blandt regnskabsbrugerne. 

Tanken bag opdelingen i to respondentgrupper er at kunne sammenholde synspunkter fra begge ver-

dener. Derfor har vi stillet regnskabsbrugerne de samme spørgsmål med enkelte tilpasninger. 

I den indledende del af interviewet ville vi opnå at få en forståelse af respondenternes syn på revisors 

rolle, herunder samspillet mellem rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant og rådgiver, bedre 

forståelse af forventningskløften og revisors ansvar mht. besvigelser. 

Otte ud af ni af respondenterne mener, at revisors primære rolle er den som offentlighedens tillidsre-

præsentant. Regnskabsbrugerne erkender samtidig, at revisors rolle som rådgiver og sparringspartner 

ligeledes hører til som en del af opgaven. Dette hænger sammen med, at de heller ikke ser interesse-

konflikten som et større problem, blot revisorerne har deres integritet og uafhængighed i orden. Mads 

og Pernille fra finanstilsynet udtrykker en bekymring for, at revisor til tider synes at være lidt tilbage-

holdende med at udfordre ledelsen og forholder sig kritisk til dokumentationer. Det er tydeligt hos 

respondenterne, at der er enighed om, at der eksisterer en forventningskløft i dag, og de foreslår, at 

denne forsøges forbedret ved mere kommunikation fra revisor og fra branchen generelt. 
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Respondenterne finder det endvidere hensigtsmæssigt, at kommunikationen og markedsføringen om-

kring revisors arbejde kommer fra FSR. I de senere år har revisionsbranchen i medierne været lidt ramt 

af skandalesager med besvigelser, hvilket har påvirket omverdenens syn på revisors arbejde. Vi har 

derfor spurgt respondenterne om, hvorvidt revisor skal revidere mod besvigelser som en del af rollen 

som offentlighedens tillidsrepræsentant. Syv ud af ni har svaret, at de er bekendt med, at revisor ikke 

reviderer mod besvigelser. Et par af respondenterne foreslår, at oplysningen om de forskellige typer af 

besvigelser og sammenhængen til revisors arbejdshandlinger tydeliggøres overfor omverdenen. Vi 

synes det med fordel kan indgå i FSR’s kommunikation. 

Spørgsmål 1: Hvilken værdi tillægger du revisionspåtegningen i årsrapporten? Hvad føler du, der 

mangler i revisors rapportering i dag? Og hvordan kan dette forbedres? 

Det gennemgribende element i respondenternes svar er, at der ikke bruges mange sekunder på påteg-

ningen, dog har den en vis betydning i den forstand, at det er en forudsætning for tilliden til regnska-

bet. Martin oplyser, at revisionspåtegningerne generelt tillægges stor værdi, og at de anvendes som et 

trafiklys. Indeholder revisionspåtegningen supplerende oplysninger eller forbehold, vil det således ofte 

medføre, at en række handlinger i bankernes kreditmanualer vil træde i kraft127. Søren bemærker, at 

påtegningen netop er en godkendelse fra en uafhængig part, og at den derfor bør være et kvalitets-

produkt, som tillægges høj værdi. Overordnet tillægger han den selv en høj værdi128. 

På trods af at respondenterne ovenfor nævner, at de ikke bruger meget tid på påtegningen, som den 

er i dag, så har de ikke et større behov for ændring af den nuværende. Bo nævner en del af baggrunden 

for denne holdning: ”Den nuværende påtegning og grundlaget herfor er kendt, så det er noget, man 

kan forholde sig til. Der kan være risiko for, at det med forslaget vil blive lidt mudret, dvs. blive lyserødt 

eller lysegult, hvis revisor omtaler en række forhold under key audit matters (KAM)”. Dermed ikke sagt, 

at respondenterne er 100 % tilfredse med revisors arbejde og kommunikation i dag. Vi har bl.a. fået 

udtalelser om, at det anvendte sprog i påtegningen er svært at forstå for modtageren, samt at der er et 

ønske om en beskrivelse af udført arbejde for going concern, her tænkes især på finansielle virksom-

heder. 

Flere af respondenterne vil gerne have yderligere informationer men ser hellere, at de kommer fra 

ledelsen og via revisors aktive deltagelse i det offentlige forum omkring revisors arbejde. 
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Spørgsmål 2: Hvordan imødekommer den nye revisionstegning dine behov som regnskabsbruger? 

Spørgsmål 3: Hvordan opfatter du det nye afsnit vedrørende Key Audit Matters, og hvilken værdi har 

det for dig? 

Spørgsmål 4: Hvordan opfatter du det nye afsnit vedrørende going concern, og hvilken værdi har det 

for dig? 

Vi vil ligesom ved svarene fra revisorerne se på regnskabsbrugers generelle holdning til ED’et for at 

vurdere, hvorvidt der er generel opbakning til de nye tiltag fra respondenternes side og herefter un-

dersøge, hvad deres holdninger er til KAM- og going concern-afsnittet. 

ED overordnet 

Respondenterne er delvis positive overfor det nye forslag fra IAASB. Nogle af de positive meldinger 

lyder på, at de synes, at det er godt, at standardudstedere og lovgivere har fokus på at forbedre revi-

sors kommunikation. Endvidere støtter de op om formålet med tiltagene. De positive meldinger fra 

respondenterne kan blandt andet understøttes af følgende citat fra Christian:” Jeg synes, at det vil 

være super, hvis man kan finde en form, så jeg stadig gider læse det”. En af fordelene kunne ifølge 

Christian være at det ville hjælpe regnskabsbruger til, at forstå regnskabet bedre. ”Jeg tror frem for alt, 

at mindre øvede regnskabsbrugere også kunne få lidt guidance”. Fra lovgivers side har forslaget også 

modtaget opbakning: ”Vores indtryk er, at der kommer flere informationer ind i påtegningen, og det er 

vi tilfredse med”, citeret af Allan. Blandt respondenterne ses dog en del bekymringer der blandt andet 

munder ud i en bekymring for en endnu længere standardtekst end den vi har i dag. Allan udtrykker 

ligeledes sin bekymring herfor: ”For man kan frygte i længden – man kan sige i starten er det helt nyt, 

og folk bliver meget konkrete, men med tiden bliver de mere standardiserede. Det at være informativ er 

jo også at bryde med det standardiserede og skrive, hvad man virkelig mener, i stedet for at give den 

sædvanlige standardtekst”. 

Overordnet er respondenterne positive overfor forslaget, som de mener kan være med til at hejse flag 

overfor regnskabsbruger og samtidig skabe en indgangsvinkel til yderligere dialog med virksomheden. 
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KAM 

Til trods for den generelle opbakning til initiativet er respondenterne meget splittede omkring forslaget 

om indførsel af KAM-afsnittet. På den ene side er der en anerkendelse at informationsværdien af disse 

oplysninger, på den anden side er de bekymrede for, at det ikke bliver formuleret på en sådan måde, at 

de kan udlede brugbar information til deres beslutningstagen. Christian, der er mere positiv omkring 

forslaget, udtaler følgende: ”Hvis revisor har væsentlige problemer med at værdiansætte et aktiv, men 

det ikke er nok til at være et forbehold eller supplerende oplysning. Bingo så er der lige en pil på, at der 

skal jeg øve mig lidt mere som læser af det her regnskab. Han lægger ikke noget ansvar fra sig, han 

uddanner mig bare lidt, eller hjælper mig lidt til at læse regnskabet på de punkter”. Respondenterne er 

usikre på, hvordan afsnittet vil blive opfattet af omverdenen. Der er en risiko for, at de enten bliver 

mere forvirrede eller kan tillægge det en værdi på niveau med mini supplerende oplysninger og forbe-

hold. Nogle af respondenterne har særlige ønsker til indholdet. Erik påpeger, at det ud fra en revisi-

onsmæssig betragtning er nyttigt for regnskabsbruger at vide, om der er noget, de lige skal se nærmere 

på129. Martin og Bo uddyber, at indholdet til KAM bør indskrænkes til alene at omfatte revisors tilgang 

til revisionen og f.eks. ikke oplysninger om virksomhedens risici og usikkerheder, som ledelsen selv skal 

redegøre for i regnskabet130. De udtrykker, at det er vigtigt, at beskrivelsen eller formuleringen ikke 

forvirrer, og dette kan bl.a. forekomme, når revisors vurdering giver et andet udtryk end ledelsens vur-

dering i årsregnskabet131. Selve formuleringen af afsnittet har ligeledes været en gennemgribende pro-

blemstilling, som skaber tvivlen om den reelle værdi. Dette er yderligere beskrevet ovenfor. 

Going concern 

Den generelle holdning omkring going concern-afsnittet er mere negativ. Mange af respondenterne 

mener ikke, at der er grund til, at revisor udtaler sig medmindre, der er usikkerhed om den fortsatte 

drift, for det andet ved de i forvejen. Enkelte kan godt se relevansen af, at omverdenen har brug for, at 

revisor udtaler sig om going concern. 

Omvendt kan forbeholdet om garanti ses som ansvarsfraskrivende, og det illustrative eksempel giver 

ikke en bedre forståelse af, hvad revisor egentlig har udført. Yderligere har respondenter udtalt, at 
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afsnittet bør indeholde information på linje med KAM, altså hvad revisor har udført af handlinger, som 

fører til konklusionen. 

Vi kan udlede, at respondenterne synes, at tiltagene har taget fat i nogle relevante områder, indholdet 

er dog altafgørende for, om disse vil gavne regnskabsbrugers syn på påtegningen. Hermed menes, at 

det er vigtigt, at revisor skaber nye informationer for regnskabsbruger ud fra en revisionsmæssig be-

tragtning og dermed ikke blot giver en slags supplerende beskrivelse af det, som ledelsen aflægger. 

Spørgsmål 5: Hvad hvis der indføres et separat afsnit i årsrapporten, og man fastholder den nuvæ-

rende revisionspåtegning i den korte version? 

På trods af den generelle holdning om, at påtegningen ikke må blive for lang, er der blandt responden-

terne ikke et ønske om at fjerne dele fra påtegningen til et separat afsnit i årsregnskabet. Dog er der 

enkelte respondenter, der påpeger, at oplysningen enten kunne vises sammen med noten for det på-

gældende forhold, eller blot kunne fremgå med en tydelig adskillelse mellem det, der er standard, og 

det virksomhedsspecifik. 

Spørgsmål 6: Hvilken værdi vil nedenstående yderligere forslag fra Europa-Kommissionen tilføre 

årsrapporten? Er nogle af dem væsentlige at indføre? 

Uafhængighed – dato for tiltræden, udførte ydelser der ikke er revision, hvem revisor er valgt af og 

navns nævnelse af alle i teamet 

Af interviewene fremgik, at der var en generel enighed om, at det ikke vil tilføre yderligere værdi med 

de nævnte oplysninger i påtegningen. Dette kan begrundes med, at der er en tiltro til, at revisor er 

uafhængig, samt at integriteten er høj i Danmark. Oplysningerne er for respondenterne enten allerede 

tilgængelige eller ligegyldige. Søren påpeger samtidig, at oplysning af ikke-revisionsydelser kan være 

uhensigtsmæssige, fx ved assistance i forbindelse med mistanke om bedrageri, som ikke ønskes offent-

liggjort132. 

Det interne kontrolmiljøs effektivitet og fordeling af substansrevision og kontrolrevision både i år og 

tidligere år 

Disse forslag modtages ikke positivt hos respondenterne. Det vil være svært for brugeren at forstå 

budskabet og indholdet. Det er deres vurdering, at det vil skabe større misforståelse, end det vil gavne. 
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Især med hensyn begreberne substansrevision og kontrolrevision mener respondenterne ikke, at regn-

skabsbruger har en ide om, hvad det går ud på. 

Er protokollatet i overensstemmelse med revisionspåtegning 

Vi ser blandt respondenterne en overvejende enighed om, at det ikke vil tilføre yderligere værdi at 

oplyse om overensstemmelsen mellem påtegningen og revisionsprotokollatet. Respondenterne ser det 

som en selvfølge, at der er overensstemmelse, og at revisor i princippet skriver sig til et ansvarspådrag-

ende forhold, hvis protokollatet giver udtryk for en anden konklusion end den i påtegningen. 

Væsentlighedsniveau 

Respondenterne er splittet om, hvorvidt et væsentlighedsniveau skal oplyses. Ca. halvdelen mener, at 

det ikke vil skabe ekstra værdi at oplyse, idet regnskabsbrugers manglende kenskab til væsentligheds-

niveauets virke i revisionen kan risikere at føre til at der opstår misforståelse fra brugers side. Lidt fær-

re mener modsætningsvis, at det muligvis vil kunne bidrage til regnskabsbrugers forståelse af revisors 

arbejde, herunder at oplyse at en revision ikke giver 100 % sikkerhed for regnskabet. 

Samlet set giver ovenstående en indikation af, at forslagene fra EU-Kommissionen ikke giver mening 

for regnskabsbruger, at forslagene og kan have en tendens til at skade mere, end de gavner. Dog skal 

nævnes, at respondenterne samtidig ikke var helt afvisende overfor oplysningen om væsentlighedsni-

veau, der ligeledes er indført i Storbritannien. 

Spørgsmål 7: Vil forslagene medføre en økonomisk konsekvens, der kan matche udbyttet hos dig? 

Vi har fået det indtryk, at respondenterne har svært ved at vurdere hvilken effekt tiltagene vil medføre 

i praksis. Dette gør, at det er svært at få en klar udmelding om, hvornår der er en sammenhæng mel-

lem omkostningerne og udbyttet hos regnskabsbruger. Nogle af respondenterne har dog den holdning, 

at ekstraomkostningen bør være minimal, eftersom de vurderer, at arbejdsbyrden er uændret. Enkelte 

udtrykker dog, at hvis der skabes en værdi, så vil der også være en villighed til at betale de ekstra om-

kostninger. 
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Spørgsmål 8: Hvilke andre rapporteringsformer til offentligheden kunne tænkes at forbedre kommu-

nikationen og gennemsigtigheden overfor regnskabsbruger? 

 Skal revisor erklære oftere for at styrke troværdigheden, fx ved kvartals- eller halvårsrapport? 

 Hvad med rapportering i retning af revisionsprotokollat, men som skal offentliggøres eller gi-

ves til tilsynsmyndighederne. 

Respondenterne ser ikke nødvendighed at de to forslag, som vi har fremsat ved drøftelse om andre 

rapporteringsformer. I forhold til hyppigheden, mener respondenterne, at indførelse af erklæringen på 

delårsrapporter vil tillægge virksomhederne unødvendige omkostninger. Erik udtaler hertil: ”Det ville 

ikke kunne lade sig gøre, det ville være en for stor administrativ byrde”.  Med hensyn til offentliggørelse 

af noget lig et protokollat, mener respondenterne enten, at forholdet bør indeholdes i den nye KAM, 

hvis væsentligt, og ellers skal det forblive som intern kommunikation. Niels udtrykker en generel hold-

ning om, at der bør være forskel i kommunikation internt og kommunikation til offentligheden.  Dette 

underbygges af følgende udsagn: ”Den anden rolle som revisor har, er nemlig at være risiko-informator 

til bestyrelsen. Det er en rolle som, revisor har i forhold til bestyrelsen og ikke i forhold til mig som eks-

tern investor. Jeg skal som investor ikke blande mig i, om fx forretningsgangene i bogholderiet er for-

svarlige. Det går jeg ud fra, at ledelsen selv sørger for, og hvis ikke, går jeg ud fra, at revisor gør ledel-

sen opmærksom på det”. Af respondenternes udsagn kunne det dermed udledes, at de ikke er tilhæn-

gere af et protokollat lignende rapporteringsform. 

Vi har igen forespurgt respondenterne om yderligere forslag til andre rapporteringsformer og har mod-

taget følgende: 

 Årsregnskabsloven foreslås at blive tilpasset de enkelte virksomheder og at regnskabsbrugers 

behov tilgodeses bedre end i dag. Dette begrundes med, at der er en tendens til at de store virk-

somheders årsregnskaber indeholder en overflod af oplysninger, mens kravene til oplysninger i 

det eksterne regnskab for de mindre virksomheder bliver færre og færre. 

 Der er for finansielle virksomheder indført et certificeringskrav til revisorer. Dette kunne med 

fordel udvides til øvrige grupper af virksomheder. Tanken er at indføre en kvalificeringsordning 

for at klæde revisorerne bedre på og dermed højne tiltroen til hele revisorstanden. 

 Synligere markedsføring om revisionsbranchens forbedringstiltag og forsøget på at skabe større 

værdi for brugerne. Under interviewene har vi ligeledes konstateret, at der ikke er mange, der 

har kendskab til de nuværende tiltag hos IAASB og EU-Kommissionen. 
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Vi vil ligesom ved svarene fra revisorerne tage respondenternes forslag med i den videre analyse og 

ligeledes vurdere, hvorvidt disse kunne indgå i den afsluttende anbefaling. 

Spørgsmål 9: Hvordan vil I som virksomhed have det med at følge de nye forslag, der offentliggør lidt 

flere virksomhedsspecifikke oplysninger? 

 Vil det have en konsekvens for det fremadrettede samarbejde og tilliden mellem jeres virk-

somhed og revisor? 

Vi har ikke modtaget svar på dette spørgsmål fra alle respondenter. Det skyldes, at ikke alle af respon-

denterne aflægger regnskab og derfor ikke har noget, at basere et eventuelt svar på. Vi har fået svar 

fra de to regnskabsaflæggere og Erik i hans rolle som CEO for Capidea. Erik kan godt se dilemmaet i, at 

han på den ene side som regnskabsaflægger ikke vil være så villig til at give oplysningerne, og i at han 

den anden side som investor ønsker flere informationer fra andre selskaber133. Søren og Niels mener 

ikke, at det giver anledning til bekymring, da oplysningerne allerede bør indgå i årsregnskabet og være 

drøftet med ledelsen under revisionen134. 

Der er blandt respondenterne forskellige holdninger til det fremadrettede samarbejde mellem revisor 

og virksomheden, dog er mange af dem positive og mener, at det nok skal løses. Erik deler ikke vores 

bekymring og udtaler ligeledes: ”Det tror jeg ikke så meget på, for hvis man har et åbent forhold til 

revisor, kommer man ikke af sted med at skjule større ting”. Hans bekymring er mere rettet mod, om 

revisor vil bøje af overfor ledelsens stærke holdninger135. Pernille er af samme opfattelse136. 

Det ses af ovenstående, at der er forskellige holdninger, og der er tale om en balancegang, der stiller 

større krav til revisors kommunikationsevne samt til at revisor står ved sine meninger. 
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6.3  Sammenholdelse af interviews 

Vi ønsker at sammenholde ovenstående to respondentgruppers svar, og vi vil nedenfor omtale dem 

som henholdsvis revisor og regnskabsbruger. Formålet med de internationale tiltag og projekter er 

netop, at formindske forventningskløften og skabe større tilfredshed hos regnskabsbruger. Det er der-

for nærliggende for os at sammenholde de to respondentgruppers svar for at se om der er en tendens 

til forskellige holdninger. Yderligere vil vi undersøge deres holdning til forslag, og om disse er på rette 

vej. 

Når der ses bort fra de nye tiltag, har regnskabsbruger ikke udtrykt det store behov for ændringer i den 

nuværende påtegning. Vi ser det mere som et udtryk for, at regnskabsbruger har set den som en selv-

følge og egentlig ikke har tænkt over en eventuel ændring af denne. Derudover fornemmer vi også, at 

vores respondenter har fundet ud af, selv at finde den ønskede information i årsregnskabet og dermed 

blot anvender påtegningen som en godkendelse af informationerne. Vi kan derfor godt forstå, at revi-

sionsbranchen vurderer, at det er nødvendigt med en ændring for at bevare revisionens værdi for sam-

fundet i fremtiden. Det største problem ligger i, at påtegningen udformes med standardtekst og revisi-

onsteknisk formulering. Det er vores indtryk – basere på alle interviewene – at der kan være en for-

ventningskløft med hensyn til, hvilken værdi påtegningen har for regnskabsbruger. Vi fornemmer, at 

den værdi, som revisor tillægger påtegningen, er større end den regnskabsbruger tillægger det, og at 

forventningskløften måske skulle være afhjulpet via uddannelse og anden form for kommunikation. 

Der er dog en forståelse for, at der fra et vist politisk hold er besluttet, at tiltag er uundgåeligt. 

Revisorer og regnskabsbrugere støtter generelt op om tiltaget fra IAASB. De deler dog nogle bekymrin-

ger i forbindelse hermed. Vi kan udlede, at succeskriteriet afhænger af revisors evne til at viderefor-

midle informationerne på en måde, der er letforståeligt og pædagogisk for regnskabsbruger. Derud-

over kræver det, at standarden giver revisorerne den fornødne vejledning i udvælgelsen og indholdet 

af KAM, så der sikres en strømligning og gennemsigtighed i påtegningen. Det er vigtigt, at oplysninger-

ne indskrænkes til alene at omhandle de revisionsmæssige handlinger, det for at undgå gengivelse af 

ledelsens vurdering og dermed skabe forvirring om revisors konklusion. Dermed er det ligeledes under-

støttet i vore interviews, at IAASB’s eksempel ”Valuation of Financial Instruments” er et rigtig godt 

eksempel på KAM, og på hvad disse skal indeholde. 

Med hensyn til going concern afsnittet er der en generel enighed om, at den foreslåede formulering 

ikke skaber yderligere tryghed, og er unødvendig lang, når der ikke er problemer. 
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For at afsnittet skal være værdiskabende foreslås der, at undgå standardformuleringen, og i stedet 

indeholde samme oplysninger som krævet for KAM. Der ses en indikation af, at forbeholdet for garan-

tien virker ansvarsfraskrivende og dermed mister hele afsnittet sin værdi. 

Vi har kigget på, hvilke konsekvenser forslaget vil medføre i praksis, i samme forbindelse har vi fået et 

klart billede af, at der ikke forventes en større økonomisk og ansvarsmæssig byrde. Det begrundes 

med, at arbejdsbyrden er uændret. Udbyttet ved tiltagene fra IAASB forventes fra revisors side, at 

overstige den samfundsmæssige meromkostning. Der kan opstå tilfælde, hvor revisor udfordres på de 

oplysninger, der er rapporteret om i påtegningen, dog vurderer revisorerne, at risikoen ikke er uover-

kommelig. Der forventes endvidere ikke en væsentlig påvirkning til revisors tavshedspligt og tillidsfor-

hold med ledelsen.  Dette kræver, at revisor har en bedre dialog og forventningsafstemning med ledel-

sen. Derudover kræver det, at revisor er standhaftig overfor ledelsen da det forudsættes, at ledelsen 

vil have en stærkere holdning til hvad der kommunikeres i påtegningen. 

Modsætningsvis blev EU-Kommissionens forslag ikke modtaget positivt, vi har fået et generelt billede 

af, at kravene her opfattes som information overload og ikke værdiskabende for regnskabsbruger. Væ-

sentlighedsniveau skabet lidt støj blandt regnskabsbrugerne dog er det gennemgående hos revisor, at 

oplysningen vil være svær for regnskabsbruger at kapere. 

Vores forslag under interviewene var der ikke en generel opbakning til, dog var der hos revisorerne en 

overvejende mere positiv stemning overfor en hyppigere rapportering fra revisor. Blandt regnskabs-

brugerne blev det ikke vurderet som yderligere værdiskabende med en hyppigere rapportering samt, 

at det vil tilføre en unødig byrde, hvorfor vi ikke vil anbefale, at dette indføres. Ved sammenholdelse af 

yderligere forbedringsforslag fra begge grupper er vi nået frem til to forbedringsmuligheder som er 

gennemgående. Det ene forbedringsforslag går på revisors aktive deltagelse i generalforsamlinger, på 

bestyrelsesmøder mv. og den vej igennem skabe en tættere tovejs kommunikation med regnskabsbru-

ger samt et tættere tilknytningsforhold. Det andet forslag gik på brancheforeningens virke i, at uddan-

ne regnskabsbruger i forståelsen for regnskabet og revisionen, samt en synligere markedsføring af lø-

bende forbedringstiltag. 

Som tidligere nævnt vil vi have understøttet ovenstående sammenholdelse med udvalgte høringssvar 

til ED’et som analyseres i efterfølgende kapitel. 
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7 Høringssvar til IAASB’s ED 

I forbindelse med det udsendte ED fra IAASB har mange over hele verden internt diskuteret deres 

holdninger og udarbejdet høringssvar til ED’et. Vi har nedenfor valgt at kigge nærmere på udvalgte 

dele af tre af de afgivne høringssvar. Af høringssvarene fremgår afsendernes kommentarer til ED’et og 

de heri stillet spørgsmål. Vi har valgt at se på høringssvarene fra FEE, FSR og The European audit regu-

lators. FEE er en international non-profit organisation beliggende i Bruxelles, som repræsenterer 45 

institutter for professionelle bogholdere og revisorer i 33 europæiske lande, herunder alle EU’s 28 

medlemsstater. FSR har udarbejdet selvstændigt høringssvar. Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med 

andre lande i Europa og deres audit regulators udarbejdet høringssvar. Her har man på tværs af lande-

ne diskuteret og aftalt, hvad der skulle svares (kaldes nedenfor European audit regulators, EAR). 

7.1  Høringssvar fra FEE 

FEE er generelt positiv over for ED’et og de fleste af de forslag, der indgår heri. De bemærker desuden, 

at IAASB har udvist fremskridt i ED’et i forhold til ITC’en. 

FEE fremhæver to vigtige holdninger: 

 FEE mener, at IAASB’s forslag - frem for EU-Kommissionens forslag - bedre imødekommer inte-

ressenternes behov i forhold til revisors kommunikation. De foreslår derfor, at IAASB fastholder 

tæt kontakt med EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union 

(medlemsstaterne), der fortsat er uafklarede, for så vidt angår revisors rapportering og andre re-

visionshandlinger. De påpeger, at det, der har allerstørste betydning, er, at artikel 22 i forord-

ningsforslaget forbliver kompatibelt med ISA’erne 

 Den anden holdning vedrører PCAOB, der ligesom EU afviger fra IAASB. FEE ønsker en tilpasning 

af revisionsstandarder på verdensplan i så høj grad som muligt. 

Vi deler FEE’s holdningen om, at der bør ske en tilpasning internationalt, og at der derfor bør være et 

tættere samarbejde. 

I ED’et stiller IAASB 14 spørgsmål, som de ønsker besvaret. De første otte spørgsmål handler om KAM, 

spørgsmål 9 og 10 handler om going concern, spørgsmål 11 handler om overholdelse af uafhængighed 

og andre relevante etiske krav, spørgsmål 12 handler om offentliggørelse af navne på partnere, og 

spørgsmål 13 og 14 handler om andre forbedringer til den foreslåede ISA 700 (Revised). 

Se bilag 14 for spørgsmålene stillet i ED. Vi kommer ind på FEE’s svar opdelt i ovennævnte områder. 
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Key Audit Matters 

Til trods for FEE’s enighed med IAASB i definitionen af KAM, vækker det fremlagte nogle bekymringer. 

FEE er enig i, at KAM skal forblive principbaseret. Med principbaseret menes, at kravene fastsættes 

som et princip eller som overordnet rettesnor, uden at disse kvalitetskrav og definitioner har fået et 

nærmere bestemt indhold. FEE er imidlertid i tvivl om, hvorvidt vejledningen til konceptet ”mest signi-

fikant” er tilstrækkelig. Her går deres bekymring på ordet ”mest”, og om der på fornuftig vis vil kunne 

trækkes en entydig linje mellem de forhold, der skal rapporteres eller ej. 

De KAM, der rapporteres, bør være beslutningsbrugbare og relevante for regnskabsbrugere generelt 

og have en klar forbindelse til årsregnskabet. Nedenstående model er et godt eksempel på, at der kan 

være mange identificerede risici, uden at alle skal rapporteres som KAM. Både antallet af KAM og 

længden af beskrivelserne skal begrænses. FEE’s bekymring er, at vejledningen er begrænset til, hvor-

dan KAM skal kommunikeres og rapporteres. FEE ønsker således en mere fyldestgørende vejledning. 

 

Figur 6 - Forhold mellem identificerede risici og KAM fra FEE’s høringssvar side 5 

De KAM, der udvælges af revisor og rapporteres i påtegningen, skal være forhold, der allerede indgår i 

årsregnskabet. Det bør derfor understreges, så det er tydeligt og dermed kan forebygge tilfælde med 

en KAM, der ikke er oplyst i årsregnskabet. 
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Hver enkelt rapporterede KAM bør ifølge FEE indeholde følgende for at skabe værdi i revisionspåteg-

ningen137: 

- “A clear reference to the related disclosure in the financial statements. 

-  The nature of the KAM; 

-  The audit approach undertaken in response to this matter; and 

- The key findings from that audit work”. 

FEE pointerer, at revisor skal undgå at give stykvise konklusioner på de enkelte KAM, og synes samtidig 

godt om, at konklusionen indeholder en forklaring hertil, jf. foreslåede ISA 701 afsnit 9 (d). 

FEE har kommenteret på hvert eksempel af KAM i illustrationen fra IAASB (se bilag 15 for eksempler-

ne): 

 Goodwill – på trods af at afsnittet kan blive betragtet som standard tekst, vurderes det som et 

godt eksempel. 

 Valuation of Financial instruments – eksemplet er godt struktureret, reference til note, bag-

grundsinformation om forholdet, revisors respons og konklusionen. FEE mener dermed, at dette 

er et informativt eksempel på en KAM. 

 Acquisition of XYZ Business – FEE ser eksemplet som svagt uden nogen rigtig værdi. Eksemplet 

bør indeholde hvad revisor har gjort, og hvad udfaldet af dette var. 

 Revenue Recognition Relating to Long-Term Contracts – eksemplet er bekymrende og uhjælp-

somt. FEE støtter derfor ikke fastholdelsen af dette afsnit. 

Til et debatmøde hos Dansk RegnskabsForum oplyste Dan Montgomery fra IAASB, at de meget forskel-

lige eksempler på KAM er et forsøg på at afprøve grænser138. 

FEE mener, at KAM yderligere skal være krævet for ”entities governed by local regulation”, hvorunder 

de blandt andet nævner banker. Beslutningen om en frivillig medtagelse af afsnittet hos de ikke på-

krævede selskaber skal aftales og accepteres med den daglige ledelse eller den øverste ledelse i aftale-

brevet. FEE konkluderer, at der skal indbygges et forbud mod efterfølgende fravalg. 
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FEE er enig med IAASB i, at supplerende oplysninger skal fastholdes, dog savner FEE yderligere præci-

sering af samspillet mellem KAM, going concern og supplerende oplysninger. 

FEE vurderer, at IAASB’s eksempel kommer til at være en rettesnor for revisorer de første år, hvorfor 

IAASB med fordel kan tilpasse opstillingen i revisionspåtegningen. FEE finder det hensigtsmæssigt, at 

going concern-afsnittet får pladsen lige efter revisors konklusion, herefter bør eventuelle forhold om 

supplerende oplysninger fremgå. 

Going concern 

FEE er enig i, at revisor skal udtale sig om going concern, dog synes de, at afsnittet er for langt og er 

bekymrede for, at den foreliggende beskrivelse vil gøre forventningskløften større. De er af den opfat-

telse, at hvis IAASB kræver, at revisor eksplicit informerer brugerne om going concern, så er denne 

nødt til at undgå standardteksten, der er lagt op til. De vil foreslå, at man differentierer mellem tre 

scenarier af going concern: 

 Ingen problemstilling om going concern – kun kort oplysning 

 Potentiel problemstilling om going concern – mere omfattende oplysning der fx vil inkludere fle-

re detaljer om revisors arbejde 

 Klar problemstilling om going concern – signifikant flere oplysninger med en klar reference til le-

delsens oplysninger i årsregnskabet 

FEE har et klart krav om, at going concern-problemstillinger skal behandles som en KAM med de dertil-

hørende oplysningskrav, og at beskrivelsen heraf skal indgå under going concern-afsnittet. FEE opfor-

drer til, at standarden skal være tydelig omkring dette. 

FEE værdsætter princippet bag følgende udtalelse under going concern-afsnittet: 

“However, neither management nor the auditor can guarantee the Group’s ability to continue as a go-

ing concern.”139 

Dog synes de, at sætningen kan misforstås og forvirre om revisors ansvar samt sætter det på niveau 

med ledelsens ansvar. Desuden skal revisor ikke udtale sig om ledelsens ansvar. Dette afsnit skal derfor 

tilrettes en hel del, hvis det fortsat skal indgå140. 
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Overholdelse af uafhængighed og andre relevante etiske krav 

FEE er enig i, at dette afsnit vil øge gennemsigtigheden og er ligeledes enig i fordelene ved at bekræfte 

revisors uafhængighed. Dog påpeger de, at udtalelsen i den foreslåede ISA 700 (Revised) 28 (c) skal 

forblive kortfattet og ikke tvetydig, og at den i princippet kunne justeres til ISA 200 afsnit 14. 

FEE understreger, at kravene for detaljeringsniveau skal fremgå mere eksplicit for at undgå en lang liste 

med etiske krav, gældende lov eller regulering. 

Offentliggørelse af navnet på partnere 

FEE gør her opmærksom på, at dette allerede er krævet i EU og ser derfor ingen hindringer i dette. 

Andre forbedringer til den foreslåede ISA 700 (Revised) 

FEE anerkender forbedringen af beskrivelsen om ansvar samt muligheden for at flytte dette afsnit til et 

appendiks eller en hjemmeside, dog i det omfang det er tilladt i henhold til EU-lovgivningen. Yderligere 

skal oplysning på hjemmesiden ligeledes være tilladt i den nationale lovgivning. Generelt er FEE enig i 

spørgsmål 13 fra IAASB. 

I relation til spørgsmål 14 støtter FEE den internationale standardisering samt fleksibiliteten i rækkeføl-

gen i påtegningen og erkender, at IAASB kan pålægge rækkefølge, medmindre den nationale lovgiv-

ning/regulering kræver andet. 

De mener, at man ved hjælp af overskrifterne nemt vil kunne navigere i regnskabet uanset rækkeføl-

gen, og at sammenligning mellem revisionspåtegninger vil være lige til. FEE anbefaler, at der byttes 

rundt på de to første afsnit i det illustrative eksempel. 
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7.2  Høringssvar fra FSR 

Vi har sammenholdt FSR’s og FEE’s høringssvar punkt for punkt. FSR har i deres høringssvar udtrykt 

holdninger, der på de fleste punkter er sammenfaldende med FEE’s. Vi vil derfor nedenfor kun berøre 

de områder, hvor der ikke er sammenfald og eventuelle særlige danske forhold. 

FSR er bekymret for information overload, samt at en regnskabsbruger uden revisionsbaggrund har 

svært ved at fortolke informationen. De anbefaler derfor IAASB at overveje, om påtegningen kan gøres 

kortere og mere konkret. Yderligere ser de gerne, at der udarbejdes en læsevejledning til regnskabs-

bruger, så man på denne måde kan klæde denne på til, hvordan den nye påtegning skal anvendes. FSR 

påpeger ligeledes, at det, at konklusionen er placeret først, kan afhjælpe noget af den misforståelse, 

der ellers kunne være opstået. 

KAM 

FSR ser det som en risiko, at KAM bliver endnu en standardformulering, hvilket kommer af revisors 

ønske om konsistens i påtegningen. Dette vil medføre mindre virksomhedsspecifikke KAM. 

FSR ser hellere, at beslutningen om frivilligt tilvalg af KAM tages af virksomhedsejerne og ikke revisor. 

FSR mener, at beskrivelse af ”Key Audit Findings” under KAM vil blive tolket som stykvis konklusion for 

de enkelte forhold. 

Med hensyn til de angivne illustrative eksempler har FSR stort set samme opfattelse som FEE, dog med 

en enkelt afvigelse. FSR pointerer, at afsnittet med ”Valuation of Financial instruments” indeholder 

informationer, der ikke er med i årsregnskabet, hvilket de vurderer som problematisk. 

FSR ser gerne, at der kommer krav om, at revisor oplyser enten KAM eller supplerende oplysninger i 

påtegningen - og ikke begge. Dermed mener FSR, at når der er tale om en supplerende oplysning for en 

børsnoteret virksomhed, så skal denne oplyses som en KAM og ikke som en supplerende oplysning. 

Den ene udelukker dermed den anden. 

Vi er usikre på, hvordan FSR så vil få udtrykt over for regnskabsbruger, hvad der er af forskelle eller 

ligheder mellem begreberne KAM og supplerende oplysninger. 
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Going concern 

FSR’s vurdering er, at teksten i formuleringen er for lang og bør gøres mere præcis. De har følgende 

forslag til formuleringen: 

"Based on our audit of the consolidated financial statements we have not identified any material uncer-

tainty that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. Accordingly 

management’s use of the going concern basis of accounting in the preparation of the Group’s consoli-

dated financial statements is appropriate." 

FSR er positiv overfor forbeholdet med garantien i IAASB’s formulering og udtrykker, at de tror på, at 

afsnittet vil give brugerne relevant information. Dog har de ikke selv indarbejdet dette forbehold i 

ovenstående foreslåede tekst, hvorfor vi må formode, at FSR mener, at forbeholdet om garantien kan 

udelades. 

7.3  Høringssvar fra European audit regulators 

Erhvervsstyrelsens høringssvar er diskuteret og aftalt med en række audit regulators i Europa. Se bilag 

16 for hvem, der har deltaget i dette141. Herefter anvendes forkortelsen EAR. 

Ligesom FEE, er EAR overvejende positiv overfor IAASB’s arbejde og ED’et. De påpeger samtidig, at det 

vigtige for dem er, at standarderne er nemme at forstå med klare principper, der sikrer konsistens. 

Key Audit Matters 

EAR mener, at KAM-afsnittet er en hensigtsmæssig måde at informere om revision af årsregnskabet på. 

De er glade for, at afsnittet skal omhandle de forhold, der er af størst betydning for revisionen af regn-

skabet og ikke indholdet af årsregnskabet, som er ledelsens ansvar. Til trods for at der skal være plads 

til revisors professionel vurdering ved udvælgelse og udformning af KAM, mener de, at der skal være 

en understøttende vejledning og passende og klare kriterier, der håndhæves. 

Dette stemmer overens med FEE’s ønske om, at man ikke skal risikere inkonsistens i de nye KAM-

afsnit. Endvidere ønsker EAR, at standarden ligeledes indeholder nærmere vejledning til udvælgelsen 
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af KAM, som er identificeret under revisionen, og EAR ønsker derfor, at dette fremhæves i standarden. 

Dette vil ligeledes være med til at fremme ensartetheden internationalt. 

EAR mener, at der skal skabes mere klarhed omkring, hvorvidt etiske udfordringer, såsom uafhængig-

hed eller sikkerhedsforanstaltninger, skal indgå som en KAM eller i afsnittet Other Matters. 

EAR deler den holdning, at der skal være en klar reference til årsregnskabet for hver KAM, samt at det 

skal fremgå, hvorfor der er tale om en KAM. Yderligere mener de, at der skal indsættes et krav om, at 

der under hver KAM skal fremgå information omkring revisors handlinger ved indhentning af bevis 

samt reaktionen på risiciene. EAR understøtter den separate standard til KAM og præciseringen af, at 

KAM ikke kan anvendes som erstatning for forbehold eller for ledelsens manglende oplysninger i års-

regnskabet. 

EAR understøtter den foreslåede ISA 701, afsnit A26 med forholdet mellem KAM, supplerende oplys-

ninger og Other Matters, men ønsker at samspillet mellem disse tydeliggøres. 

Som afslutning på EAR’s gennemgang af KAM understreger EAR, at de understøtter, at KAM vedrører 

den aktuelle revideret periode. Dog mener de, at KAM fra tidligere perioder stadig kan være et forhold 

for den nuværende periode, yderligere vejledning vil derfor være nyttigt. 

De foreslår, at KAM udvides til ikke kun at gælde børnoterede virksomheder, således at også virksom-

heder af særlig offentlig interesse indgår. Herunder anbefales ligeledes, at der tages hensyn til den 

europæiske revisionsreform. Endvidere foreslår de, at IAASB yderligere undersøger interessenter og 

regnskabsbrugeres holdning til, hvorvidt der er behov for en kommentar om risikovurdering og væ-

sentlighed i tilknytning til KAM. 

Overholdelse af uafhængighed og andre relevante etiske krav 

EAR støtter beskrivelsen af uafhængighed, herunder en reference til de gældende etiske krav, gælden-

de love, bestemmelser og kilderne til disse krav. 

Going concern 

EAR gør opmærksom på, at der både ses på problemstillingen omkring going concern på revisions- og 

regnskabsniveau og anbefaler, at IAASB holder tæt kontakt til regnskabsstandardsætterne. 
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EAR er generelt enig i det nye afsnit om going concern og udtaler, at en revisors specifikke udtalelse 

om ledelsens antagelser stemmer overens med revisors rolle. 

EAR finder det hensigtsmæssigt, at revisor erklærer sig om iboende begrænsninger for den fremtidige 

udvikling og begivenheder. Dog er de ikke tilhængere af formuleringen ”that neither the management 

nor the auditor can guarantee the entity’s ability to continue as a going concern”. De mener, at denne 

formulering kan misforstås og kan fremstå mere som en advarsel og ikke forstås efter den egentlige 

intention142. 

Offentliggørelse af navnet på partnere 

Der bakkes op om forslaget med navnet på partneren på alle regnskaber og ikke kun for de børnotere-

de selskaber. Her henvises ligeledes til, at dette allerede er nuværende praksis i det meste af Europa. 

Andre forbedringer til den foreslåede ISA 700 (Revised) 

EAR er enig i minimumsindholdet i revisionspåtegningen, jf. foreslåede ISA 700 (Revised), afsnit 46-48. 

EAR er enig med FEE i, at der bør være en vis foretrukken rækkefølge i revisionspåtegningen for at for-

bedre sammenligneligheden internationalt, dog skal der være plads til fleksibilitet, såfremt det øger 

informationsværdien. 

På trods af at EAR støtter behovet for en klar adskillelse af revisors og ledelsens ansvar, så finder de 

ikke formuleringen til beskrivelsen af ansvaret værdiskabende, da det blot er en ny standardtekst. EAR 

ser gerne, at det anerkendes, at ansvarsbeskrivelserne kan skræddersyes på passende vis. 

Som afslutning i høringssvaret påpeger EAR, at der er behov for yderligere oplysninger omkring indhol-

det af afsnittet ”Other information” i foreslåede ISA 720 (Revised), dog er denne endnu ikke færdig, 

hvorfor det må formodes, at omfang og indhold af dette afsnit tydeliggøres på et senere tidspunkt. 

Samtidig konstaterer EAR, at ED’et i sin nuværende form fortsat ikke omfatter ændringerne i den euro-

pæiske forordning. De anbefaler derfor, at IAASB giver mulighed for fleksibilitet og dermed er i stand til 

at overveje disse ændringer. 
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7.4  Delkonklusion 

Delkonklusionen er baseret på sammenholdelse af interviewene og høringssvarene ovenfor og vil om-

fatte vores anbefalinger til IAASB’s ED. 

Overordnet set er FEE, FSR og EAR - i lighed med vores respondenter - overvejende positive overfor 

forslaget fra IAASB. De er enige om, at der skal ske tilretninger og de har alle fremsat deres ønsker til 

forbedringer. 

Vi vil starte med at se på ED’et overodnet. I høringssvarene ses der en generel opbakning omkring fri-

heden i rækkefølgen. Vi er enige med FSR i, at det vil være en fordel, at konklusionen kommer som det 

første for at undgå eventuelle misforståelser, herunder hvorvidt KAM kan ændre ved konklusionen. 

Nogle af respondenterne har ligeledes udtrykt denne holdning. FEE og FSR støtter muligheden for at 

flytte afsnittet om ansvar til et appendiks eller hjemmeside, mens EAR helst ser, at afsnittet skrædder-

syes til den enkelte virksomhed. Vi mener ikke, at ansvarsfordelingen ændrer sig fra virksomhed til 

virksomhed. Det er lovbestemt, hvad ledelsen og revisor hver især skal stå på mål for, og derfor bør 

beskrivelsen ikke skræddersyes. Yderligere mener vi, at det vil forvirre regnskabslæser og skabe usik-

kerhed om ansvarsfordelingen mellem den enkelte virksomhed og revisor. FEE og FSR understøtter, at 

overskrifterne skal hjælpe til at gøre det nemt at navigere i påtegningen, uanset rækkefølge. EAR er 

samtidig enig med FEE i, at der bør være en vis foretrukken rækkefølge - ligeledes for at forbedre 

sammenligneligheden internationalt. 

Formålet med indførsel af KAM er at få flere virksomhedsspecifikke oplysninger ind i påtegningen. FSR 

påpeger i deres svar, at der er en risiko - grundet revisors ønske om konsistens – for, at det bliver end-

nu en standardformulering. 

Vi har ligeledes fra respondenterne fået indtryk af, at en passende formulering er altafgørende for 

værdiskabelse. Det vil derfor være vigtigt, at IAASB udarbejder tiltag til forebyggelse af en standard-

formulering. Dette gøres ved at udarbejde en fyldestgørende vejledning til udvælgelse, formulering og 

indhold af KAM. Vejledningen skal blandt andet gøre det nemmere at afgøre, hvornår en KAM udvæl-

ges, og hvad der lægges i konceptet ”mest signifikant”. Der er både et ønske hos respondenterne og i 

høringssvarene til disse vejledninger. I den foreslåede ISA 701, afsnit 10 er der kun krav om, at beskri-

velsen skal indeholde baggrund for udvælgelsen, og hvis vurderet nødvendig også dennes påvirkning 

på revisionen samt en eventuel reference til årsregnskabet, hvis relevant. Bestemmelsen vurderes 

mangelfuld, hvilket eksemplerne i illustrationen ligeledes bærer præg af. Dog var IAASB’s formål også 
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at eksperimentere med eksemplerne og få forskellige reaktioner fra interessenterne, hvorfor disse var 

formuleret meget forskelligt. 

Der er enighed om, at KAM skal indeholde: klar reference til årsregnskabet, arten af KAM og revisors 

tilgang. Dette stemmer overens med respondenternes ønske om oplysninger om de revisionsmæssige 

handlinger. Yderligere mener FEE, at KAM også skal indeholde ”key audit findings”. De pointerer dog 

samtidig, at revisor skal undgå at give stykvise konklusioner. FEE ønsker efter vores vurdering en be-

skrivelse af, hvad der er konstateret under revisionen og de udførte handlinger, uden at der gives kon-

klusion på regnskabsposten i årsregnskabet. FEE og FSR er begge enige om, at eksemplet ”Valuation of 

Financial Instruments” er et godt eksempel, som opfylder disse ønsker. Vi deler deres vurdering af ek-

semplet. FEE, FSR og EAR udtrykker alle, at der ikke er en klar adskillelse mellem KAM, supplerende 

oplysninger og Other Matters, hvilket er nødvendigt for at undgå tvivl om, hvordan identificerede for-

hold skal placeres i påtegningen. FEE og EAR foreslå en præcisering heraf, og FSR foreslår, at det skal 

være enten eller. Endvidere foreslår alle, at oplysningskrav til KAM ikke afgrænses til børsnoterede 

selskaber. 

Going concern-afsnittet anses af FSR og FEE som værende for langt. FEE mener, at der ikke skal være 

tale om en standardtekst, men at going concern skal formuleres efter KAM-principperne og opdeles i 

tre detaljeringsniveauer. Dette ønskes for at give regnskabsbruger tidligere omtalte trafiklys-effekt. FSR 

derimod har givet forslag om en kortere og mere direkte formulering. Til trods for at FSR ikke har ind-

arbejdet forbehold for garantien udtrykte de sig positivt om denne del i høringssvaret, hvorimod FEE, 

EAR og respondenterne finder afsnittet forvirrende. Regnskabsbruger synes, at det er unødvendigt at 

skrive forbehold for garantien i påtegningen. 

FEE udelukker dog ikke helt denne udtalelse om going concern, da de værdsætter princippet bag men 

påpeger samtidig, at afsnittet skal formuleres helt anderledes. FEE, FSR og respondenterne mener ikke, 

at revisor skal erklære sig på vegne af ledelsen, da det kan skabe forvirring omkring ansvarsfordelingen. 

EAR støtter generelt beskrivelsen om uafhængighed med reference til gældende etiske krav, hvorimod 

FEE og FSR gør opmærksom på, at beskrivelsen skal være kortfattet og ikke en oplistning af samtlige 

regelsæt. 
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8 Hovedkonklusion 

Årsrapporten aflægges af ledelsen, og regnskabsbrugerne har ikke selv mulighed for at efterprøve op-

lysningerne. Regnskabsbruger har derfor behov for at få sikkerhed fra en kompetent og uafhængig 

revisor om, hvorvidt oplysningerne i årsrapporten er retvisende. Revisionspåtegningen er revisors 

kommunikation til offentligheden om revisionens udførelse og konklusion. 

Påtegningen er i Danmark reguleret af revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen og de internationale 

revisionsstandarder. Det kræves, at revisor skal opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er 

uden væsentlige fejl. Ifølge revisorloven skal revisor under sit arbejde opfylde god revisorskik, som er 

nærmere bestemt i de anerkendte ISA’er. Disse anses for at være retningslinjer for en god revisions-

præstation, og de er derfor reelt implementeret ved lov. ISA 700 fastlægger formål, krav til revisor i sin 

udformning af konklusionen, samt form og indhold i en blank påtegning. 

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal ledelsen foretage sin vurdering af virksomhedens fortsat-

te drift, da årsrapporten som udgangspunkt aflægges efter going concern-forudsætningen. Ledelsen 

skal uanset indikation af usikkerhed tage stilling til going concern, som dækker alle forhold inden for 

minimum 12 måneder efter balancedagen. Revisor skal på baggrund af ledelsens vurdering tage stilling 

til de anvendte forudsætninger og opnå overbevisning for korrekt anvendelse af going concern. Revisor 

skal foretage sin vurdering under hele revisionen og afdække samme periode som ledelsen. Ved væ-

sentlig usikkerhed af going concern, skal forholdet rapporteres i revisionspåtegningen med enten sup-

plerende oplysninger eller forbehold afhængig af, om revisor er enig med ledelsen, og om forholdet er 

tilstrækkeligt omtalt i årsrapporten. ISA 570 regulerer revisors ansvar og rapportering i relation til 

going concern. 

Som loven tilsigter, er revisors rolle først og fremmest at være offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Imidlertid er der, baseret på adskillige undersøgelser og omtalen i medierne, konstateret en generel 

utilfredshed med revisionsbranchen og med revisor som den finansielle gatekeeper. Utilfredsheden er 

opstået som følge af en forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger. Forventningskløften 

skyldes primært regnskabsbrugers manglende forståelse af revisionen. 

Dermed menes, at regnskabsbruger opfatter påtegningen som en blåstempling af virksomheden og 

ikke blot som, at regnskabet er bestået. Denne for høje forventning er et udtryk for, at regnskabsbru-

ger ikke har indsigt i, hvad revisors arbejde egentlig går ud på, og samtidig afspejler den, de store ud-

fordringer med en klar og forståelig kommunikation, som revisor står overfor. 
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Det essentielle i rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant er revisors opfyldelse af uafhængighed. 

Det kræves, at revisor er uafhængig både i opfattelse og fremtoning. Desuden skal revisor være uaf-

hængig i alle henseender, herunder økonomisk, forretnings- og ansættelsesmæssigt samt fagligt. Dette 

stiller ligeledes krav til revisors høje faglighed og personlige modenhed til ikke at kunne lade sig be-

snakke. 

Med udgangspunkt i principal-agentteorien kan revisor anses som offentlighedens agent, hvilket bety-

der, at revisionens eksistensgrundlag afhænger af offentlighedens tillid til, at revisor bl.a. udfører sit 

arbejde med professionel skepsis, objektivitet og fornødent omhu. 

Som følge af ovennævnte forventningskløft og finanskrisen er der globalt enighed om, at det er nød-

vendigt at give et klarere billede af revisors arbejde for at forbedre revisionens værdi for samfundet. 

Dette har ført til forskellige tiltag internationalt. Vi har valgt at give et overblik over tiltagene fra IAASB, 

EU-Kommission og Storbritannien samt analysere, hvorvidt tiltagene bringer revisorbranchen på rette 

spor og tilfører den ønskede værdi for regnskabsbruger. 

IAASB udsendte i juni 2012 forbedringsforslag til revisionspåtegningen i sin ITC, og på baggrund af de 

hertil modtagne høringssvar har IAASB nu udarbejdet et ED. Der er heri foretaget forbedring og præci-

sering af ITC’en. Af de væsentlige forslag i ED’et kan der nævnes indførsel af KAM, eksplicit erklæring 

om going concern, udtalelse om revisors uafhængighed og forbedret beskrivelse af revisors ansvar. 

Forslagene indeholder ændringer til ISA 700, 705, 706, 260 og 570, samt en ny ISA 701. 

KAM er i ISA 701 defineret som forhold, der efter revisors professionelle vurdering er af størst betyd-

ning under revisionen af årsregnskabet for det aktuelle regnskabsår. Desuden skal KAM vælges ud fra 

forhold kommunikeret med den øverste ledelse. Her tillægges det stor vægt, at forholdene er de med 

væsentligst betydning og af revisionsmæssig karakter. Det vil sige, at revisor ikke skal opliste alle identi-

ficerede risikoområder under revisionen. 

Den revisionsmæssige tilgang skal sikre, at der ikke indgår gentagelse af de af ledelsen afgivne oplys-

ninger i årsregnskabet, så der undgås at skabe tvivl om ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelse. 

IAASB lægger op til, at beskrivelsen skal indeholde virksomhedsspecifikke oplysninger og undgå stan-

dardformulering. Ud fra vores interviews og høringssvar til ED’et kan der konstateres en generel enig-

hed om ovenstående. 
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Vi har fået indtryk af, at alle kan se, hvor IAASB vil hen, men mange er bekymrede for, om dette kan 

implementeres succesfuldt i praksis. Gennem vores analyse har vi fået en indikation af, at visse forud-

sætninger skal opfyldes for, at der kan skabes det bedste udgangspunkt for forslaget. Analysen under-

støtter, at KAM skal formuleres i et letforståeligt og pædagogisk sprog samt skal tilføre regnskabsbru-

ger viden om revisors arbejde og ikke give originale oplysninger om årsregnskabet. Det er derfor vigtigt 

med en fyldestgørende vejledning om KAM-forholdene for at undgå de nævnte uhensigtsmæssigheder 

og i stedet skabe en ensartethed i hele revisionsbranchen. Vejledningen skal indeholde en fortolkning 

af, hvad der ligger i udtrykket ”mest signifikant” og en tydeliggørelse af forskellen mellem KAM, sup-

plerende oplysninger og Other Matters. Endvidere skal vejledningen tydeliggøre, hvordan KAM skal 

udvælges og formuleres samt indeholde minimumskravet til indholdet. I FEE og FSR’s høringssvar har 

IAASB fået en tilbagemelding på de fire eksempler på KAM, der fremgår af illustrationen. FEE og FSR er 

enige om, at på trods af, at ”goodwill”-afsnittet kan blive lidt af en standardformulering, så er det godt 

formuleret. Ligeledes vurderes ”valuation of financial instruments”-afsnittet at være et informativt 

eksempel, fordi det er godt struktureret og indeholder en god baggrundsinformation om forholdets 

art, revisors respons og konklusion. Dog er FEE og FSR, på trods af henvisningen til noten, uenige om, 

hvorvidt beskrivelsen indeholder forhold, som fremgår af årsregnskabet i forvejen. Heraf kan udledes, 

at det er vigtigt, at der er en klar sammenhæng mellem indhold i KAM og oplysningen i årsregnskabet. 

Vi vurderer ”Valuation of Financial Instruments” som værende et rigtig godt og informativt eksempel 

på KAM. Da vi mener, at den givne information er værdiskabende, skal revisor i stedet sikre, at det 

indgår i årsregnskabet. 

Vores anbefaling til KAM-afsnittet er, at IAASB - enten via specifikke krav i ISA 701 eller i en vejledning - 

skal sikre fyldestgørende retningslinjer om udvælgelsen, formuleringen og indholdet af beskrivelsen af 

KAM for at sikre en ensretning blandt revisorerne. 

Vi vurderer følgende indhold som de vigtigste for IAASB at sikre i KAM: 

 Beskrivelsen skal ikke bestå af en standardformulering 

 Der skal være tale om virksomhedsspecifikke oplysninger 

 Indholdet rapporteres med en revisionsmæssig tilgang omkring handlinger og resultatet heraf 

 Der fremgår tydelig reference til årsregnskabet 

 Der må ikke være stykvise konklusioner 

 Yderligere vejledning til bedre og mere klar sammenhæng mellem KAM, supplerende oplysnin-

ger og Other Matters. 
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En anden væsentlig ændring i IAASB’s forslag er den eksplicitte erklæring om going concern, uanset om 

der er identificeret væsentlig usikkerhed heraf. Afsnittet skal være med til at tydeliggøre over for regn-

skabsbruger, at revisor har taget stilling til ledelsens vurdering af going concern. På den måde forsøger 

IAASB at imødekomme offentlighedens fokus på virksomhedens fortsatte drift som følge af finanskri-

sen. Dette er indarbejdet i den foreslåede ISA 570, hvor oplysningskrav omfatter en forklaring til going 

concern og en erklæring om, at revisor vurderer anvendelsen passende og ikke har konstateret væ-

sentlig usikkerhed. IAASB har for at sikre, at afsnittet ikke tillægges for høje forventninger og dermed 

øger forventningskløften, indsat et forbehold for, at afsnittet kan anses som en garanti. 

Erklæringen om going concern er ligeledes foreslået af EU-Kommissionen og FRC, hvoraf det ses, at 

forholdet har et internationalt fokus. Der lægges fra IAASB’s side op til, at afsnittet formuleres i stan-

dardtekst. Vi er af den opfattelse, at afsnittet i illustrationen ikke formår at skabe en større tryghed hos 

regnskabsbruger, da beskrivelsen er for lang, uden tilsvarende informationsværdi, og derudover kan 

forbeholdet virke ansvarsfraskrivende. I analysen af vores interviews og høringssvar har vi konstateret 

en generel tilslutning til denne holdning. FEE og FSR har desuden anbefalet henholdsvis anvendelse af 

KAM-princippet under going concern og en kortere og mere direkte version af udtalelsen. Det kan 

yderligere bemærkes, at afsnittet kan medføre tvivl om ansvarsfordelingen. Flere respondenter vurde-

rer, at afsnittet kan give risiko for misforståelser, samt at problemet i stedet bør afhjælpes med skær-

pede krav til ledelsens udtalelser om going concern. De nævner ligeledes, at afsnittet bør indeholde 

beskrivelse af revisionshandlinger til afdækning af risikoen vedrørende going concern for at sikre den 

ønskede informationsværdi. 

Ud fra de udvalgte respondenter og høringssvar har vi ikke kunnet nå frem til en endelig vurdering af 

indholdet i going concern-afsnittet, da der er mange forskellige - og til dels modsatrettede - holdninger. 

Som det indikeres i analysen, er der tale om tre mulige løsninger: en kort og direkte erklæring, en er-

klæring med indhold som KAM eller ingen positiv erklæring. Bekymringen omkring den korte erklæring 

er, at den kan opfattes som en garanti, og at den ikke tilfører nyttig information, der kan mindske for-

ventningskløften. Dette kan afhjælpes med beskrivelse efter KAM-princippet, men til gengæld risikere 

man at gentage oplysninger fra ledelsen og dermed forvirre om ansvarsfordelingen. Yderligere vil der 

være en risiko for, at hvis revisor skriver frit, så vil regnskabsbruger have svært ved at gennemskue 

budskabet i de forskellige formuleringer i forskellige regnskaber. Den tredje løsning ser vi dog ikke som 

en umiddelbar løsning, da flere undersøgelser og studier har vist, at en stor del af utilfredsheden rettet 

mod revisors rapportering vedrører going concern. 
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Ét er dog tydeligt, og det er, at den nuværende formulering ikke er hensigtsmæssig, og at IAASB derfor, 

ud fra modtagne høringssvar, bør overveje en forbedring af going concern-afsnittet rettet mod de to 

førstnævnte løsningsforslag. Vores anbefaling er derfor - vedrørende den eksplicitte udtalelse af going 

concern-afsnittet - at der bør ses på de svar, som IAASB modtager, og ud fra disse at vurdere hensigts-

mæssigheden af: 

 En kort og præcis formulering af going concern, eller 

 Om afsnittet om going concern skal rapporteres efter samme principper som KAM. 

Der er endvidere en del fokus på revisors uafhængighed. Man er derfor fra IAASB’s side ligeledes af 

den mening, at visse tiltag er nødvendige for at sikre, at regnskabsbruger ikke tvivler på revisors uaf-

hængighed. Som tidligere nævnt indebærer revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant op-

fyldelse af uafhængighed. Det er derfor vigtigt, at regnskabsbrugeren ikke er usikker på denne uaf-

hængighed. Det kan hermed konstateres, at det ikke er nok, at det af overskriften til revisionspåteg-

ningen fremgår, at der er tale om en erklæring fra en uafhængig part. Ligesom med going concern, skal 

der gives en udtalelse om uafhængigheden. Sammen med uafhængighed skal der ligeledes fremgå 

overholdelse af relevante etiske krav. Forventningen fra standardudstederne er ligeledes, at dette vil få 

revisor til at overveje sin uafhængighed en ekstra gang. EU-Kommissionen har i sin artikel 22 i forord-

ningen primært fokus på revisors uafhængighed, hvor de bl.a. foreslår, at der i påtegningen skal fremgå 

navns nævnelse af alle i revisionsteamet, tiltrædelsesdato for revisor, hvem revisor er valgt af og ikke 

revisionsydelser. 

Interviewene har givet en klar indikation af, at EU-Kommissionen går for vidt, og at den egentlige in-

formationsværdi er svær at se. Der var tidligere en kritik af grønbogen om samme, og respondenterne 

er enige om, at der ikke må skabes information overload, da det så vil det være vanskeligt at holde det 

egentlige fokus i påtegningen i fremtiden. 

Vores anbefaling er, at denne udtalelse holdes kortfattet. 

 Kort udtalelse om uafhængighed uden oplistning af alle kilder til lovgivning og regulering af etik 

og uafhængighed 

Forslaget indeholder ligeledes en forbedret beskrivelse af revisors ansvar, hvori formålet med revisio-

nen ligeledes skal fremgå. Jf. den foreslåede ISA 700 (Revised), afsnit 36 skal revisor opnå rimelig sik-

kerhed, hvormed menes et højt niveau af sikkerhed. Her er det vigtigt, at regnskabsbruger forstår, at 

der ikke er tale om en garanti for, at revision udført i overensstemmelse med ISA per definition vil fin-
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de samtlig fejlinformation, som både kan skyldes fejl og besvigelser. Revisionspåtegningen skal ligele-

des fastslå kommunikationen mellem revisor og ledelsen. Der er tale om et længere standardafsnit, 

som ikke vil tilføre en reel informationsværdi til de enkelte årsregnskaber. Det foreslås derfor, at dette 

afsnit flyttes om i et appendiks eller lægges på hjemmesiden. Med dette forslag opnår man at få fjerne 

noget af den standardtekst, som ikke er værdiskabende, og som ingen læser i dag. I stedet vil man få 

tilført mere virksomhedsspecifikke afsnit i revisionspåtegningen. I Storbritannien har man først skær-

pet oplysningskravene hos ledelsen, og derefter har man tilpasset revisors ansvar med, at revisor nu 

erklærer sig på ledelsens udtalelser. 

FEE og FSR støtter op om at fjerne afsnittet fra påtegningen, mens EAR i stedet foreslår, at afsnittet 

skal skræddersyes til den enkelte virksomhed og ikke være standardtekst. EAR’s holdning, om at fast-

holde denne del i påtegningen, deles ligeledes af et par af respondenterne, der ikke er tilhængere af 

opdeling af revisionspåtegningen, som medfører en ufuldstændig påtegning. 

Vores anbefaling til IAASB er at fastholde standardiseringen og den forbedrede præcisering af ansvar, 

der er skabt i ED’et. Vi mener, at en individuel formulering af ansvar vil forvirre regnskabsbruger om 

ansvaret mellem revisor og ledelsen samt om, hvorvidt der er forskellig ansvarsfordeling mellem revi-

sor og den enkelte virksomhed. 

Yderligere bakker vi op om, at ansvarsbeskrivelsen flyttes til en hjemmeside, da ansvaret er lovbestemt 

og ens for alle virksomheder, og således ikke behøver at fremgå specifikt af det enkelte regnskab. 

 Den forbedrede beskrivelse af ansvar fra IAASB’s side kan med fordel flyttes til hjemmeside 

Hvad angår selve strukturen i påtegningen, er det vores vurdering, at der bør være et decideret krav, 

som dog skal tage højde for national lovgivning, såfremt denne udtrykker en anden rækkefølge af af-

snittene. Dette kan begrundes med, at det skal være nemt for regnskabsbruger at danne sig et overblik 

og holde fokus i påtegningen. Regnskabsbruger skal kunne forstå den nye påtegning, der bliver længe-

re i forhold til den nuværende, og hurtigt kunne navigere rundt og se, om der er tale om rødt, gult eller 

grønt lys. Det er ligeledes tydligt, at der i høringssvarene er et ønske om mere ensretning for bedre 

navigation. Vi mener, at rækkefølgen vist i illustrationen, hvor konklusionen kommer først og udtrykke-

ligt præciserer, at efterfølgende KAM ikke ændrer på konklusionen, bør være et krav, dog igen med 

hensyntagen til national lovgivning. Dette synspunkt er ligeledes understøttet af respondenterne. 
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Respondenterne er enige om, at der i starten kan være økonomiske byrder med formuleringen af KAM 

samt kommunikationen med ledelsen. Overordnet vurderes dette dog ikke som en større meromkost-

ning. Hvis det gøres på den rette måde, er forventningen, at der bør kunne skabes en tilsvarende mer-

værdi. Desuden ses der en klar indikation af muligheden for en bedre kommunikation mellem ledelsen 

og revisor, der tillige kan give en sund diskussion. Det kræver imidlertid, at revisor ikke går på kom-

promis med egne holdninger og står ved sine principper, da ledelsen kan forventes at have en stærkere 

holdning til rapportering i påtegningen. 

 Der bør fra IAASB’s side fastlægges krav til rækkefølgen, som der kun må afviges fra til fordel for 

national lovgivning 

 Der bør indarbejdes krav om, at konklusionen skal komme først for at undgå tvivl om, hvorvidt 

KAM kan påvirke denne, dette med hensyntagen til national lovgivning 

Vores endelige vurdering er, efter interviews mv., at IAASB aktivt forsøger at imødekomme kritikken af 

revisorer, og vi bakker derfor forslaget op i dets helhed. Dog er det vores opfattelse, at der også bør 

ske forbedringer på andre områder udover påtegningen. 

Mange vil mene, at de nyligt indførte oplysningskrav i påtegningen bør fremgå af ledelsens udtalelser i 

årsregnskabet, herunder ledelsesberetning, og ikke bør komme fra revisor. Det betyder, at man skulle 

kaste et blik på de regnskabsmæssige reguleringer. Imidlertid ser vi et ønske om udtalelse fra revisor, 

hvilket giver udtryk for, at regnskabsbruger tillægger det større sikkerhed, når informationer kommer 

fra revisor. 

Herudover er det vores vurdering ud fra interviewene, at der ligeledes bør skabes en bedre kommuni-

kation og markedsføring fra revisionsbranchen. Dette er en opgave, som både respondenter og vi me-

ner, skal ligge hos FSR. Det er samtidig vigtigt, at branchen holder omverdenen opdateret om ændrin-

ger, tiltag mv. og sørger for at udarbejde en god læsevejledning til forståelse af den fremtidige påteg-

ning. Dermed sikrer branchen den tiltænkte værdiskabelse hos regnskabsbrugere. Det essentielle for 

revisor er at komme ud af den skal, som branchen befinder sig i dag, og udtrykke sig mere om sit ar-

bejde, og hvad der ligger til grund for konklusionen. Hermed er det vores forventning, at branchen 

endelig kan gøre op med den eksisterende forventningskløft. 
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9 Perspektivering 

Eftersom forbedringsforslagene ikke er vedtaget endnu, er det interessent at følge den videre proces 

og se, om der kan opnås en international ensretning af reglerne. 

Vi formoder, at EU-Kommissionen afventer, hvad IAASB kommer med efter de modtagne høringssvar 

den 22. november 2013. Ud fra de af os gennemgåede høringssvar fremgik ligeledes et klart ønske om 

ensretning internationalt. Det er ligeledes vores vurdering, at en ensretning i påtegningerne internati-

onalt er at foretrække for at skabe større værdi og sammenlignelighed i påtegningerne. 

IAASB skal nu gennemgå de modtagne svar og - ligeledes med de tidligere svar til ITC’en i mente - ud-

arbejde de endelige revisionsstandarder. IAASB forventer, at disse vil være klar i sidste kvartal af 2014. 

Da KAM er forhold, der allerede skal indgå i planlægning af revisionen, vil en ikrafttrædelsesdato i 4. 

kvartal 2014 formentlig være for sent for regnskabsåret 2015. Vi vurderer derfor, at de nye standarder 

først vil have en reel indvirkning på påtegningerne for regnskabsåret 2016, der offentliggøres for regn-

skabsbrugerne i foråret 2017. Dog har vi en klar forventning om, at der ligesom i Storbritannien vil væ-

re en opfordring til førtidsimplementering, hvor de nye standarder og disses påvirkning på påtegningen 

afprøves. 

Vi håber, at IAASB ved sin færdigudarbejdelse vil sørge for at have en tæt kommunikation med EU-

Kommissionen og opnå enighed om den fremtidige revisionspåtegning og de tilhørende standarder. 

Det er desuden vores håb, at EU-Kommissionen vælger en anden metode til regulering på revisionsom-

rådet end udstedelse af en forordning. Det kan eventuel være, at EU-Kommissionen integrerer interna-

tionale revisionsstandarder ved at indarbejde en henvisning i lovgivningen og dermed undgår at få 

støbt detailreguleringer direkte i forordningen. 

IAASB vurderer, at de nye ISA’er kan implementeres af alle virksomheder dog med hensynstagen til 

disses størrelse. Endvidere lægges der op til, at KAM kun skal anvendes af børsnoterede selskaber. Det 

er vores vurdering, at den nye påtegning kan anvendes af alle selskaber, dog er vi enige med IAASB i, at 

der skal tages højde for størrelsen af selskabet. Endvidere mener vi, at KAM også bør indføres for PIEs 

og ikke skal begrænses til børsnoterede selskaber. Desuden kan der med fordel anvendes byggeklods-

model for også at give regnskabsbrugere i SMV-segmentet de nyttige og værdiskabende informationer. 
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EAR European audit regulators 
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and revised international standards on auditing (ISAs) 

FEE  Federation of European Accountants 
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IFRS  International Financial Reporting Standards 

ISA  International Standard on Auditing 

ITC  Invitation To Comment: Improving the Auditors Report 
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PIEs  Public interest entities 

REVU  FSR - Revisionsteknisk Udvalg 

RL  Revisorloven 

RS  Danske Revisionsstandarder 

SEL  Selskabsloven 

ÅRL  Årsregnskabsloven 
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